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النترقية.حكمتنااساسهوذلكوكان.تعريفهانحاولاوالرغبةهيالعاصرالانسانلذهنيةالكبرىالصفةلعل

(لمالعروبة"و"الله"مثلاشيا!نعرفاننحاوللم،الاللاشياءواضحةشاملةتعريفاتعلىالححسولفيالجامحة

لم"العاطفة"و((الغيب)!و"الروح"و"الجمال"ووبتهـناالاشياءعنالقداسةهالاتتساقطتفلقد.كلها

قياداسلمازرياالرهـيثالعصرههذاجلءناحتىذلكنحاولفعدناذلكفيوبالغنا،ملالكلوالاقتناعضوحبالبىمغرمين

الىروحيتناافتقرتلقد.المتشككةاوروبلالىاذهانناانننسىولعلنا.التعريفعنيكبرلماحتىتعريفاتنطلب

الشمسبدفءنستمتعانلانستطيعاصبحنااننادرجةقيمةمنوتقليلوتضييتىحصر،حقيقتهفي،التعريف

السح!هـيةالحرارذلهذهتعريفانجدانقبليضيقانعنكلياتهماوتتعالىالحياهتابىبينما،الاشياء

بالنشوة،ززوت!كلهكياننما.نغرقالتيهـنالاهوتبحثنافينمضيحينفانناثمومن.عليهما

رعذوبةنشعرانامكاننافييعدولم.اللذيذوالخدريبقىيعرفلاور،لان.علينابالاوالنتائجتكوناًلتعريفات

نتاملتعريفعلىاولاحصلمناأذاالاالعربيةقوميتنا،الفاظنامنشيءاليهلايرقىبالضبابمغلفاراسخمابعيدا

قصبيمت!بانسماناشب"ذلكفيونحن.لهمالثعافذلكوخلال.والعباراتالكلماتتيهفيونغرثقنحننتيهبينما

روختيرالىلجااذاالالذةلهجدانويرفضا)سكر.فينانمافذاتعريفهمافيفشلناالتيشمياءالاقانونيبقى

اولا.جزئياتهالىالسكروحالىحياذالنت!مستسيركمماتماما،ويمسحيرهاحياتنافييعمل

:ماوندوىويمصرح!صجاهـؤالنسمعبتناوهكذأ.مغالطبتعريفوجودهاينكرأن!سان

الممس!ؤالىولاح؟تعريفهاوما؟العربيةالفوميةهذهمنجاءناقدالتعريفاتعنالبحثانفيريبولا

عندهقفواأوو،ومفحملذكب،-والبسطاءللمممىتعجلينمتسككبانهفيهاالفكريتصفالتياوروبامن،الغرب

ألجم،لى؟ما":باهـ-ؤالنفاجئهازسحانلقفكما،حمائربنركبتهاالتيالمضيئةالبصيردرص!سانعنقاصر

عجزنانحنراذا.عربضل!ؤال4ازفالحق،،؟تعريقهماالعربيالنترقهذافينحنواما.ألانسانفيالطبيعة

المري!ض؟،عتحرانذلك.خطيرفالممتمكلفتعراعطاءعنونقساوةالعاطفةوغزارةالطبعروحازيةمننماكفاننا

عرفمالابانيعت!قدلانالستعدادعلىالتعريفاتبحبالمغيباء،ممبهورينخاشعيننقفيجعلناماألايمان

للقوميةزورريفحس!صاغةفياخفاقناوجتججةملهوجودلا.المبهمالانسانيكياننااعماقفيذالمثكانسواء،والمجهول

تختفيبانالاش!يعضنظرفيعليهاسضقف!يالعربيةيشككنطانالغرب.حاولولقد.4الكبهـكلالكونفيأم

اكاءلاكيانفارغةكلمةوتصبغوتتلاشىبقيتانهاعنر.التشكيككلفيناإلصفةهذهقيمةفي

منزلنماتامامتالمثسارعفيتدرلالانهافشمامزلةذلكمع

هـسةذأتتراأذخيئ7راذازواعالذلهونفوسضافيالعرودةجوعان))الفطريةبالاعماقأ.،!هالناعنالا

الشعراهـدد"!فهـأئفلايرتكز،ثيالاسمىألجوعلانهوأحبهاا!وع!ادائ!وقفنالقدمللانسان

إثصمىاالى!-ضلع.أوريفجنوافلا،فمهاا!حياةوحرقةألاثنمالع!دشألىواماماللني!فأمامخاشعين

يلهتفهو-!حقغبفؤي((انس!مارجمةولاعدولادودهمنلمحاسعادةالكبرىالحقانقفتقنلناالانسان

دقائقأعهيلةكاتا!قد.تصبمانناقشهااتدونتسليمتقبل



حياةدشظاننالمجردقوميونونحنعربونحئةالطفولةالذيظلهيسبقانسبىلفيشجاعامجهودليبذلكثررة

والحتى.والمخضرةالحوال!صوءوالئسيممعوتمو!اطببععيةفجدهركضاذاانهيظنكان.الشارعفيامامهيمتد

نادرجةالىالعربيةإلقوميةنضيقانرضينااذاإننامتربصايقفوكان.ويسبقهغفلةعلىطلهيأخذ!سوف

الحياة،نغسمها"بانها"ال!حياةنعرفهاانفينترددفلننحصرهايقينلويح!سب،و.خدةلسريعةقفزةفييثبثم،لحظلت

الموهوبةالخصيةالبقعةهذهفيمتتجلىكماالأن!سانيةمتربصايقفوكان.ويسب!4غفلةعدىيسبقهلنالظللبئ

لعالم.2منرايتهواخيرا.ءايهأحتالىومهمافلجاهمهمااما"الظل

على،ينطوي،الحياةهيالقوميةبانالتعريفهذاانلاتذكرواني.أدنعبةهذهعنمغتاظاأوينحمبرفيتسلم

غندهماةنقفاننحبمضمونينعلى،صغرهحربهمفيالمغتاظينمحاؤلأترديتكدماأدساذجالطهـفلهذا

لامهربكماننافيارثالعرب!يةالقوميمةأنالأولالمصمونانيحماولونحين،إنهمذلك.العربيةالأمةلعروبه

ووا!عة،كائ!ن!ةالها.بهونتطبعدهولحصيمنحملهانمنلناليسوا،العربيةوقوميتهمالبقعةهذهس!نبينيفصدوأ

وتتضمننلبناتحيطوهي،حدودهلداخلفيونحنانالممك!ئمنانيحسسبالذيالطهـفلمنسدأجةبقل

الافكارمناعتنقناومهماأتجهنالمحاينما.عليناوتشتملالجسمهذاان.مفاجعةبحرثهظلهعنجسمهيفصل

الحقةصفتناهيتلك،أبيناامشئنا،ضربقوميونف!نحناسرعومهماحركتهالطفليخرمهمماادظلهذأيدعىسوف

قوميايصبحالعربيالطعلان.فينا!انونهايتحكمالتيصفةألمنطقةهذهسكانيكتسبسوفوكذلك.فيها

القومعهصفةتكتسبعموماوالانسانية،يولدأنبمجردالاسماءتغييرحاولواومهماالمغتاطونفعلمهمماالعروبة

يكادوما.وتبدعوتتغذىتتحرثصفةتكونانبمجردتمنحهاالتيالصفةهيألعروبةأن.عديهميطدفوألهاأخىا

حتىنمسهفيؤالقطرةالحياةمتطلباتالىيحسغيالمرءالتيالظلهو،الض2هفانلماألأبنانلاالمج!عةهذه

ياتجريدفينجحنالواننالاكيدوانه.!وءيديصبحالح!عةهذءتتعرولن.ألارضعلىألمجمصمدد!ين!ه

نفسهلوجد،تربيتهوالتواءاتوتصنعاتهقيودهمنعربي.قعريفاتمنفهاصعنامهط

.الاتجاهقومىعربياللقوميةتعريفانجدانمناالمطلوبزالف!مل،ذلكومع

الادكندرعنمرةقرأتهابحكايةذاكرتيفياحتفطانيوالحياةالجمالنعرفانلناينبغيكماتمماما،العربية

فيه.واوغلالميلادقبلالعربيالترقغزاالذيالكبيرهذهبازاءنقفوحين.ألسكروطعمالقمروصوءوألدفء

تانرابقيالذيالعراقغيركلهاالبلاداخضعانهيقمالبحيثكبيرةانهاسنلاحطلنعرفهلللجميلةالمبهمات

الفاتحهذارلحةيقلقفكانيستكينانوابىمشاكسافي،تنطويألتعريفمحاولةأوان،لغةكلأص!امهاتصغر

حكيمسااستدعىالاسكندرتعبوعندما.لنقطاعبلاللاشياء5هذعنمنفصلونبانناسابقفرضعلى،ذاتهما

واناالعراقاهلاعاخضامنيئستلقد":قائلاوشاورهف!هنقعالاينثغىساذجموقفوذلك.منهااعلىواننا

منهمانتهيانليليتاحبالقتلتامةابادذابادتهمفيافكريعودلابحيثوكياننابحواسناترتبطألاشياءهذهانلاذلك

تمقليلاالحكيمفكروقد"؟ترىفماذا.واحدذدفعةان.الخارجمنعليهالنحكمعنهاننعحسلانالممكنمن

الجوانذلك.أبادتهمفيلكفائدةفلا.،تفعل"عليهردلشي!اءكلهاالسكروطعمالقمروضوءالعرب!يةألقومية

قوماسيخلقانماعانسرالعراقيةوالتربةاًلعرافيمنيحدنعريفواي.؟حياتناقواملانهماالسعريفعنتكبر

الحكايةهذهان".تماماقتلتهمالذينغرارعلىعراقيينوذلك.نحنالينايسيءوا.عااليهالايسيء،لانهائيتها

بف-العربيفالجو.لشخيحسخيرفكرنن،تمخمحصنعترفلمامبهاترلمحناسواء!ينانلفذقلنونهالان

انيخلقالايطك،"-الوطنأقطارءنالعراقوغيرالعراقعنأنشغلنافاذا.نجدلمامرعريفمالهاوجدناوسواء

تئيتس!ودهنيءاطفيمحصولهيالقوممةوهذه،عربامنيقللتعريفاوضعنمااو،بالتعريفاتالقانونذلك

بعشالنتنط،كلناقتلوزافاو.وانهارناوسهولناتربتنا.سواناالضرةالمريرةالننائجيتلقىفلقفيمشثا

كانتكماالفضاء)تملأالعروبةأغنيةوارتفعتمثلناعربكانمهما-العربيةالقوميةبانالقولالىننتهيوهكذا

دائما.بكلتختلطو،وعيناعنبمعزل،قاوبنافيتنمو-تعريفها

فيناص،مجموع،الواقعفي،هيالعررمميةالقوميةان.معهاوتتصلبعظامنافيوقرسب،دمائنامنقطيرة

لبنانف،الحقةوالخلملاصة،وبيئيةوراثيةخصانصن7هعلىبقيناام*اسمهماألىوإهتدينا،جهاسمعنا-وسواء

تلازعن،انهل.والجسميوالعقليالنفسيوتكوينناالعاصلفىذلكوما.كياننااعماقفيلحتويهاف!نحق،بهاتامجهل

وعاطفيتنما.عيوننمادوسولوجوهناسمرةتلازمناكمافهسب/نفسهماللحياةالعفويالاندفاعمحصلةلانهاالا

فيناتعفويةخصائص،نفسهاوالعروبةالعاطفيةوفال!ممرذوماء.وغذاءنربةهنلكانلمجردالشجرةعلىاتنبتكالزهرة

بمقدارالا،عليهللنماسيطرةولاتكوينهافييدلناليستبدأحتىتوجدالانسانية.نكادفما.حياةهناكاندلمبم

خصائحمها.علىفيطرانالتوتشجرةتستطيعما*والهواءوالغذأءبالشمستنموالحيادانوكما.آلقومية

التياثمارهاالتوتشجرةتحملكماعروبتنانحملولعلنل.الحيةالانسانيةدماءفيالقوميالتتععورينموفكذلك

وكيف.تنبتلماذاتدريلاوهيوالعصيربالسكرتنفحمنذدمائنافيالقومبىدفئهاتسكبالعربيةشمسناان
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محتومةاجتماعيةنتيجةبهانجتلأقدالعربيةللقوميةانالتوتثمراتمنعبراا!سكراباقلالعروبةوليست

البطيئة.التاريخقرونعبرالمنطقةهذهظروف!تطلبتهماهوالتوتانذلك.الروحبشفاهتذوقناهانحنلو

اجتماعيةاعضاءمجموعةتكونانتشبهانهالنقلاوفضيلتنافهيالعروبةواما،تنبتهالتيالشجرةفضيلة

الاعضاءلهذهباتتأوقد،الفزيولوجيةالاعضاءتقابلخطيرةادراكنستطيعألالمحزنوانه.الاسلوببنفس،نحن

.نموتاندونننزعهاانالمستحيلفمن،حيةوظائفالتيالرأئعةالمزيةمننستفيدانبذلكعلينافيفوت،هذا

"بايولبىجية"طبيعيةحاجةالقو"يةهذهاصبحتلقد.قوميتنا،الفضيلةهذهاياهاتمنحنما

يكونانألعربيالانسانيستطيعلكيتتحققانينبغيفهو،الحياةهيالقوميةبانلتعريفناالثا"نيالمضموناما

وسوف.لهيتاحعطاءاوسعالحياةويعطيسعيدا،ضرورةمنللحيأةماالقوميةعلىنممهـمبغألتعريفبهذااننا

الحاجة.هذهوجوهبعضيلىف!يمانستعرفيولا"نثونهامننعيتنىاقنسننطببعلالالاننامطلوبةف!

المث!اركأالىاللانسانجبةالحاحة-االءالاشطنيطلب.غببرهاشيءعلىتقوملا"لمجتمعات

....عنيبحثوهو،جسمهيغذيانلانهمابفطوتهوالغذاء

الاسمجامالى،جوهرهفي،الموميالننمعوريستند.اليهايرتكزوجودهلانحيلتهفيويحكمها،الشمس

واحدةبيئةفييعيتتونالذينألناسيهتالقائمالطبيعيوؤمطاتغذينالانهابهاونلتصققوميتنماعننبحثوكذلك

الانسجلموهذأ.واحدةتاريخيةظروفمنويتحدرونونحن.الحياةتستحيلدونهاومن،وجودنالناوتفسز

دونهمنالانمانيذوى،الحياةضرورأتمنضورةف!تأخذمصلحتهاعنتبحثالتيبالاشجارلثجيهونذللثفي

فنحن.لاامللدركناهسواءفينانافذقانونانه.ويموت،والحيلةالنموعلىيعينهاماوالالوأنوالضوءالدفءمن

يفهموننااناسانجسدأنالىنحتاجالقوصقيحياتنافيهـادتهاوضمانمصلحتهاعنفيشاالان!سانيةتبحثوكذلك

نبحثونجن.وارائناوحمالساتناعقائدناويشاركوننا.القوءبالشعورفيفتجدها

حتىيهشبهنامننجدنكادهـهـ،،دافيبحثاالناحم!!ؤلاءعنهوارموميألاحساسضرورةعلىالادلةلكبر-ولعل

اتهلفعاتهمساغبايخالفهمحتولمم!"إآحسلألمنحويغتافعمااعمقيكمن،الحياةشأنذلك.الاطلاقعلىابسطها

ترىالتىالاحياءن5والال!رترحلوقدالكرىا!ور!ةمنفيهطاهـلابس!في،عمقمنفهـيها
..الاموريعقدانالانسانالفوقد.بساطمة

عنفيهاتلقىاخرىاحياءمفضلة،غريبةفيهانفسهانظرةيلقيانن5بدلا،بعيدهومافيدائمافيبحث

الوقتفياضعناهشيءعنساعاتنبحتاحيانا.حوله

عننبحثرحناوهكذا.جهـيوبنالحدفيفيهيكونالذي

تكمنانهلمعذولتناعنبعيداالقوميألاحساسمبررات

وجودمجردانذلك.اخرموضعأيقبل،نحننج!ينا

الاستغناءيمكن،لاضروريانهعلىحتما،-يدلمااحساس

اـلادإبدارممشورهتمنلايمكنواحدشيءهماوالضرورةالوجودانوالواقع.عنه

،"وجوداكانانماموجودهوماان.اثنينالىتقسيمه

القوميعةرامتوما.القانونهبىذلك،ضروريانهلمجرد

الصبورعبدصلاحبلاديفيالنامىهحئ!فيولدانسانكلعلىمحننوماواقعاشيناالعر!ية

ضرورتهاندمممان"لىلانحنناجفنحن،فيها/وعماشا!نطقة

العيسىسليمانعربيةقصائد.نفسعهوجول!اغيرثلببلباي

تخلقألتيهيالحاجةاننقرأالطبمعيةالعلومفي

حجازيالمعطيعبدا!حمدقلببلامدينةف!نثأتانماالاعضطءانأو،العكسىوليسالعضو

الخ!يوسفعالدون.وجودووكاتحتماليهاحاجةهناككانتقدلانهالإصل

فيصحته،والاجتماعىالعاطفيالميدانفيصحيحوهذا

الثمعورلوجودألاكبرالتبريروهو.العضويالمجال

كنللانناقوميونعربنحنفانما.نفوسنافيالقومي

الادابدارالساسوعلى.ذلكالىروحتاجيننبقىوسوفدائما

ونشأتتفكيرناونماكلهاحياتنامظلهرقامتهذهعروبتنا

23(4ص.ب-بروتونشبدلهاقوميتناننزعأنالانأليناطلبفلو.حضارتنل

الينليطلبباناشبهذلكلكان-كانمهما-اخربشيء

باعضاءونستبدلهاقلوبنلمننتخلصو3وسنلرؤنقطعان

.اخرى
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معهافردلكلان.النفسيالامةمتراثمنجزءالاغنيةكاملةمجتمعاتتتركوقد.تتذوقماويتذولىيفهمها

لحظاتمنبلحظةألاغنيةترنبطقد.شخصيازاريخماالشاركةفيهاتجداخرىأوساطالىوترحللأوسطها

بقطعة،الاخرلدىمعينغائمبيوم،احدنالدىالطفولةمتطلبات!يممنتبعالاجتماعيةالرغبةوهده.والفهم

لدىتنسىلاجموجعالمبفترة،ثالثلدىشعبيةىح!وابانيخبرونناالطببروصينان.وغرالزهاألفطريةالحياة

فترةفي،صباحذاتالاغنيةهذهلسمعنمالقد.رابعالوسطعن./:حث-صغرتمهما-الحيةللخدوقات

ذاثومنذ.ولونهانكهتهافيهاتركتعصرنامنمعينةواذأ.المقاومة!نمفدراقلنموهاطريقفييضعالذي

جزء،ايضاولكنها.الداخليتاريخنامنجزءااصبحت-مالسبب-أدحيالكائنيسمتطعودمالمفاومةاشتدت

،المسافاتوراءعنابعيداتعشىجزأئريةفتاةتاريخمنممرعلىكلهنوعهانفرضوربمااصمحل،وسطهيغيران

تبوحالاحمرالبحرعلىيافعسمكصياداغنصةايضماوهييتطلبالذيألانسانءلىحرفياينطبقوذلك.السنين

وما.نفسهالعربيتاريخنامنيتحدربدنهوجههسمرن،العضويكيانهيتطلبهالذىالطبيعيا،نسجامفوق

للعواطفتلكفينماتشحنحتىتنبعثالاغنيةهذه.نكادأنالانسانلهذايتاحولن.فكرياوتجاوباعاطفياانسجاما

منواحدمسشوىألىونرفعنماالحيةوالذكرياتفينةالدا!تىألانتاجودنتجوالروحيةالعقليةمواردهمنيستفيد

.الانفعاليضمنالذىالملانمالوس!لهتشرأذاالالهحفلقالذي

شعربيتكل،عربيةاغنيةكل،الروابطمهذهكلوذلك.والسعادةوالرضىالططنينةمنالادنىالحدله

فى!ةوكل!حيةكل،مثلوكلحكمةكل،قديمالاساسوهو،المجتمعاتعلىينطبقكماالا!رادعلىينطبق

كيانفيجريألذيالقوميالنسغيشكلذلككل،اللغة.قورويتهامندعائمعلىتقومانالىالمجتمعاتحاجة!ي

وا)قص!صاًلاغانيمنالغنوزوهذه.الموهوبالعروبةالاقوامبينالشتركةالعناصركانتكلمماانههووالقانون

وتحفظمحكماربطماتربطناوالعواطفجواءوالاوالالفاطارسضيكونونهاالتيالقوميةكانتجذوراواعمقاكثر

نايسمتطيعالانفعالمنجلهزارصيدااعماقهافيلنماالعربيةوالقومية.القاومةعلىواقدرعوداواصلب

تتماسكايديناويجعللحظبماايةفيوينبعثيشحنمنالممتدةالنطقةسكانفانالعناصرهذهبكثرةمحظوظة

.الوجودفيقوةتزعزعهلامناصفااوتخلقعجيببعدديرتبطونالهنديالمحي!الىالاطاسبىللمحيط

والتقاليدوالحضارةواًلثقافةوالتاريخكاللغةالروابطمن

العاطفيالبئلالىالحاجة-باليا!ةوالظروفالاجتماس!وللاحوالالخلقيوالارث

انسانيةحقيقةفيالقوميةالىحاجتناوجوهاحديبدولرورمصدر،ريبولا،هيالروابطوهذه.ذلكوغير

مجهزوانه،عوأطفذومخلوقالانسانانهيبسيطةالاحساسفرحءنالانسانتمنحبماعربىفردلكلكبيؤ

وذلك.الانجاهاتمختلففيألانفعالعلىعظبصةبقدوة-واي.أرتباطاعمقبالملاجمتالارتباطوطمانينةبالمشاركة

ناالىيحتاجانهالبشريالفردفيراسخةطبيعةانهمابواديفيمتوغليننسافرحينيعتريناالغبلةمنشعور

عبئااصبجتوالامنهاويتخلصالانفعاليةطاقتهين!قمعت-شاتخفققلوباسزن،حيثفنسمعالعربيةجزيرتنا

النفش-صنهتوانىويصيبكيانهيبهظثقيلاعحسبباالتاريخان؟اغانيناوتردرقصائدناوتتلورلفتنماوتتحدث

هي،ومراتبهاوجوههمابمختلف،والمحبة.بالاختلال-،،اكطافريقوشمااورراءالجزيرةمعنااكللقداظلناالذي

الاحاوصبصيامنالشحونةالطاقةهذهلانفاقألاعظمالسبيل،ا!مملكايفاهووص!اليةفكررةكفوزمننكللكهماوكل

،هـمهالجباةءلىي!قوىلاوووو،محبمخلوقفالازسانشهرزادلجساقاص!1)ى،ألجميل"االوريسامرىء5!لقةصن

انواعمختلفالاشياءمنوكثيراالناسصنكعيرايحباكاربخورونعبرا-إةألىليبلة!نتحددتوقدوعنترة

ابداتبحثوالمودةألحماسةصنطاقةلديناان.الحبالص"المساركأهيهذه.عربيةمدينةكلفيللعربى

اعلأقاتواالصداقاتاصناففيمخنفسهمافتجدمحبعنووودةدماننافيتتررقالتيعروبتنلأياهاتعطيناالتي

.تتخطىحتىوتتع،فلكهافيف!ردكليدورالتيالفرديةعل-يتوزعونالعربمنمايوزاتسعيننحوالذراعين

ؤلتميلاحين،الاكبرالدوائرالىفتتجةالفرعيةالحدود.العربيةالارضمنشاسعةمساحة

التيالحسفيرةالفرديةالعوأطفاًن.القومبىصعوربالتبئوأقص-الاالعررللقوهـجةتعطياضياهيالمشاركةهذهأن

ألى.نتحولحتىتكبرإنتلبثلاجارهنحوانسانيحصس!ساؤ!لأإ،ءنظرسةالحمانجقىدوزهاوصن،المتمكنةوجذورها

كلصنالحاةعلىيقوىلاالفردانوكما.القوهـيةالحاطفة!ىواوصابرألانسجامكانكلمما.الحياةتسمندها

لمتدر!مختلفيبادلوز"ومعارفواصدؤاءأهلدوناعدائهاوجهفيتباتهلوكانواقوىاوتقالرابطةكانت

كب!راصجهوعايحبانألىأيضمايحتاجفكذلك،الشعوروص:الاحه،!تشبموجدتحيث-،ركةالمنتأن.ليسر

التعاطف.كلهـعهمتعاطفاذراعيهالجهويمدالكبربالغفيتتنبعواًحدةءربيةاغنيةفانتمورون.قاتوصدل

نفسه،أعماقفي،يملكانهبالابرسانخاحةلزرةوانهامثاعر!متل!ببانكفيلةألعربابناءمن!ختلطجمغ

الواحدفيخدفعمرهفةرابطةبالفوتننسدهبم،لحظةدى

67-الصفحةعلىالتتمة-انكذل.ويتحدثويصافحيبتسمخرالانحومنهم
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الومعفيهاامامأنساقكانزولقومثاالتيالهريد!ةنفسهتطرضيأوالعيأةالعربيةاالقوميه.ا

بامرهيحكمالديالقلبهبىالحكوالمما.محصهله

حينبالدموعيغصالقلبوههـذا.لقانونهالايخضع.....
-؟الصدحهعلىالمئشورتتمه-

،هح!عيه!ه الحفاةالعربالقر!يناولئكلذكرىحتىويتاتر-!ي5ء

هذايحسولسوف.وإمراضهموجهلهمبشتائمهمدائرةفياليهيحتاجممهااكثروالمودةالخربذورمن

نلبعدوردينتهاغادرتليصديقةاح!ستكماألانسانحب"منيهمنحانلهبدفلا،الضيقةإلشخصيةعلاقاته

سنةتهااتسحكنهكانتالذيانشاسعالحيدجهـلةأغرقجيلشةباندفاعاتيحسمناللفردان.الملايينألىوحناز"

الىالحنينأشدتحنالصديقةهذهزالتفما،،!اهءواطفاليهمتدفعه،الاكبرالمجموعنحو،الاخريننحو

النطقةفيعثثرالذيالفظيعوالبقالاسنالماءرائخسةالمزةوونهضنيصدرلىتفسيرلاجهم5وحناناخاذة

النهر.بماءقةالمغرالقويهما،نعطيهاًلشعورجوهرهوالاحساسوههذأ.الملزمة

تغمرالتيللوديةالمشاعركثافةمنيخلصنالانهالحياةللى

وألا!اعالارتكازالىإر!أتنجسكانتاذا.طبيعتناقازونوفق،ن!فقهاانبدولاكياننا

الىالمتعطشةلذواتناتحقيقاتمنحناالفرديةصداقاتنل

القوميةالاحاسيسالىالمجتمعاتحاجة5وجواحددائرةتول!بالملاي!بنالشعوريةصلاتتمافان،وللعطاءألاخذ

خترسففيوتوسعهاالفردانسانيةتمدالقوميةان،،وتصاء-فالعامالىالخاصمنوتخرجناأنسمانيتنا

فيفردبانهيشعرحين،الانسانإانذلك..تالاتجاهاكانتهناومن.أنفسنمافيالخيروقوةو!لكاتنمامواهبنا.

احساسحايكتسب،الملايينعديدةمقتدرةكبيرةجماعةالفيرلدوأفعونتحذاالفردلانسانيةانماءالقومية

لهماليسباذخينوامتدادوباتساعهائلةروحيةبقوة.كيانهفيوالروحية

إلاحساسهذامثلالنفسملكاتيلهبشيءن3.وماحدودينشىءأنالمرءاهـكلانفيبهـانمعترضيعترض!وقد

المرهفلةالوتيقةالروابطأن.والامتدادوالثقةبالقوةتحمومن،ألاضرىللقومياتأبنلءمعهذهالحبصلات

جماعةمنهمتخلق،العربمنالملايينتهـعشراتالتيلن،الانصمسانفيالفطريةالعاطفيةالطاقةهذهأنفا

وكل.اجتملعيةمدلولاتمنللكلمةهذهفيمابكلصذاعلىوالجواب.القوميةالمجتمعاتقيامتستوجب

وتاريخادكل،متجانسةجماعة!كانتأذاخاصةقويةنجمماعة!رقيامضرورةمناليهاشرناانسبقماالاعتراض!

وتقاليد.ولغةألخقالروحىاستقرارهللانسانيكتمللكيالمشاركة

فيا!وحمطلاالاحساسفيهاينبثقالتياللحظةظثانافراديحبانالرءأمكانفيان،اجل.وسعادته

طاقاتفيهتشحذانبعأثلحظةهيالعربيأفردا!ماقذلكولكن،الحبكل،ضطهـقته5خارج،الاخرىألقوميات

..شيءلايحدهاهاررةجديدةفصاغروحهفيي!بقىوسوف،اللءحقنفسهيملألن

وذلك.قوميةعلاقاتبطلبيبادي،بالمرضزاشبهدائم

للعملوتعطشمواهبوتفجروحياةميلادلحهـظةانها،ا!للأدفيالاجنبيةالمجط!اتتكتلمنمانرىسببهو

.وحرارةحماسةمنالانسانيةقدرةفيمابكلوالانتاجأوطانهمفيكانوالوحتىتقاربهمفيسعادةيجدونفازهم

حتىالعربىالفردضميريلممسالقوميةاكهـبعيكادفما.قلوبهمبينالتاليفيمكنلااعداء

ءلم!.رلمينلهانفجأ-ويلاح!معااملحعاوالم!انلفييتسعلشىالانساناان،العالميةدعاةحظسوءءنولعالمه

انسه.الدنيامنشاسعةبقعة!ىء.لاولاحوهمندائماهووا!ا:ا!حس!ابية!لياتيشضنظريامخهـلوقا

فضماءالىبيروتأو"القاهراوبغدادضيقمنيخرج.منهاوالماديالمعنويوتكوينهانسانيتهيستمدبيئتهابن

لهذا،لهان.الاحلامتصلهممااوسع،مندربكفسهيحققمطبمقداوفي!ويكونسعادتهتكونوانما

موانىء،القو"يةبنبعتهروحهتختلجألذيالعرجمطالفردف!قد.ؤجهايعينترأيخاالدوأزمختلففيانسجاممن

الاطلسي،والمحيطمللاحمرالبحرءلىمسترخيةبيضاءفرقمريىصبازهواخدصهايس!اناحرعربيفردليؤمن

،الجزيرةوجنوبيافريقياشماليفيخضراءمدنلهليصيشس-ذاكأيمانهاساسعلى-يذهبثم،الشعوببين

للسويسقنالله،قاصيةبقاعفينف!وآباركل-اجملهالسعادةلنفسهحقققدبذلكنه1ظانا،معلااستراليافي

يتسعنفسهيجدو!و،قاديشاومغارةألعربوشطولن،منسجمغيربانهيصطدمماسرعانانهغير.المطلقة

،إلاردنفيعينهماباللفةيتكلمنفسهيسمعحتىويتسمعرشعربحيثالضألةمنألجديدالمحيطوبينبينهالمشاركة

شعبشةباغنيةويشاركليبيلفيعربيةلنكتةويضحكولسوف.لماذايفهماندون،عطنثحانمضيعتائهبانه

فسيجاهألعربيهذااتجهحيثما.مصرصعيدفيساذجةا"ظنالذيالحبذألمكان،بسرعةالانسانهذايدرك

اغانيهويرددونننكتهويبتسمونبلساتهيتحدثونأناساكارولملأحمايكنلمألجديدال!لدفيوالاشياءللناسيكنه
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يحمل2يعدفلمالنسيمجفلويود،والزيتونوألجوزوفوق،لهمايتحمسلكلويتحمسونتاريخهويحفظون

سهولنافيالمتحرقةألسنابلشفاهالىوالحنانالرطوبةاخرحيبافي.وتخفققلوبهميحبوزهاناسماسيجد،شيءكل

مايريدأتمنهيالعربيةالقوميةولكن.الخضرالعربية.المتلهفةاذرعهملهويفتحونبه

مادةالقوميةهذهكانتفلو.أياهيسلشاإنالاستعمار..
لهما.لامثيلهثرولسااحساوبتناغرتمنحناوهخذا

كماومكمبي!نوايزنهاوردي!غولبهمالمضىوتحملتلمسالشمم!!بحرقةاننش-ربةالعربيةالوجوهمنالملايين5هذان

واعكزلكىممتلكايتتاا!طلتمورزاولعرلعطىنةأنللبالتد!لسرقلذايمصولحمدوتث-عره،وثقةوزحسراعظيماسندامنماالواحدالفردتعطي

.وهاخى-المسافاتغبرينتظرهوانماوحيدالايقفبانه

فهل،اعبيرواوالقمروالهواءالنورنملفىكمماف!اوتنوم!ا.تحولولا.ننط!فىءولاهـودتهملانشحبمثار!ن

نق!ضاننا)؟هذاتسلبناانالاستعمارجيوشوسعفيعلىوالقدرةبالنفسالثقةمنفيضايصلكحتىالفرديلبث

هـ-لوتخيبتؤرقهـمالتيالقهارةالقوةعلىايدينافي.والضاةإلقاح

وحمالم!"العووبةحرارةالتشابكةايدينمافغي.مطاصعهميخلقلغنيهاالتنىللاغنيةلنسانماليونتسعينترديدان

.لشءأيذلكبعديفرقنافلنالقوميةحتىالاندف،ععلىسحريةقدرةريبولانفسيفي

الثلاتالطبيعيةالحاجاتلهذهالقوميالجتمعضمانانهدب-"اروعوهذه،كلطالحواجزادحرأناستطيع

للفردحياةسبيلالعربيةاوروميةأيجعلالفردحياةفي.العروبةاياهاتمنحنل

الجوعنحسكممااليهاالحاجةنحسفنحنمعاوللجماعةايلهساتكسبنماالتيالغيوبةالقوة5هذانالوأقعفي

لهونفوسنافيالعروبةجوعوان.لأوالحنينوا)عطشليحاربألاسسشعمارتجعلللتيهيالقوميةاحساساتنا

يرقكزألذيألالىمىالجوع4لازواحبهاالجوعانواعا!ذيحاول.ولتتاحولسيلةبكلخنقهماويحاولالقوميةالدمموة

لناسعادةفلا،نفسهاالحياةوحرقةالاكتمالعطشنالىمنيمشعخماكماقومييننكونالىمنيمنعناأنالاستعمارا

أنسازقي.ولاىدولا!ور،مناياهـ،تمنحناالتيالطيبةوالكرومالغلالمنالاستفادة

حمللوألاستعمارهذايود.المعطاءالخيرةاراضينا

الملائكةنازكصروتالتوتمنووديانناجبالناعرىلو،بهاوروضىانهارنا

----لنمل!ئلصم!ويروح!

لجولىالعرباتاتجميهةابأالسيامص

لصخةالتماحناتواالمحديةاباالسياإلىايةلبدالسيازهوا

.---صه--

---*لأ1لأ!-!ه!ث!سص*"---
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?
قنهصالفميينهمعاصصد!-أرير

..:."خ.لأ*ض:لا..-.خ:.؟؟ح!!!

دصصعلرلمحى!ما2لصي-أ.-...!.

ويحمل،ا)!طنالىالعودةلغنىمهحرهعاهـ،فىتلاثنطوالالدرنتقىسعمد.0-2::!11

..ء.........-طل-ع!بر

الاولالدوريمثلوأقاصي!لىعبرمسرحيات،العميقالحمينهدأمايكتبهكل11:لاه!ة.+.%.!!:

."صالار"ل!وئىسيالرعهاصوهـووريدو"المغترب"فيها:!؟أ؟.ة.:.!؟..:"خفي!

يس"صيععنيفمالىياسيماقلفافيهلبف،نليعيشألىعادالدينتيلسعيدولكن.د3.

القومييننحقننكرهاالتيالاجتماعيينأللقومييزحىركةالىوأنتمى،وقدرهنفسه

المهبرالىوعاد،اللبنانية3الثوراعقابفيوطنهمفادرةالىأضطرثم،العرب

العصر.هذافيعرف"أديحهرو-يلغتراباعنففيليموت

يكفبفلم،سياسيابدأحينادب-لملاج"أنتهى،القصاصهذاامرفيالغريبولكن

ماتحملهعلىوزقف،قصت"ندرسوحين.العباسيأنخراطهبعهدواحدافنيمااثراقلمه

القحسيرةا)قصةبفننزاتالتيالخسارذندرك،الحديثةقصتناتاريخفيقيمةمن

علحماسنواتءث!رمنذبل،شهرينلامنذ،الدبنتقيسميدموتبعدلبنانفيلا---:ش"

لى.قىلاا

ءنخرطةالمؤلفشخصيةيظهرذلككل،المماشالثعوروعمق،النابضةث-،ركانالاديربعلىنحرمانبذلكفقصدولسنا

هماوخصوصيته"الصوت)ءذلكتميزانوالحق.ا!فنيالعمللمحيقال!فالاديب،وقومهلوطنهالسياكسيةالحياةفي

قصصنافيلهاشبيعهانلسقدمابشر،قيبقيمةمثقلايجعلانهاللذاناندونرحولانئطلبولكننا،يثماركأنألالايستطيع

بشريماهويبلغانالمو!بةصاحببامكانانلنانجتبتوهو،الحديث.فيهالفنانالمشاركةهذهتقتل

خاصي.ؤرديهـو!اعبر،هـاماصبححيناديباانتهىقدالدينتقيسعيدانوالوأقع

.والارضاوورة:منجبنمن!وضوعافالدينسعبهـتقيويستمدكناوكم.بمبادئهللتسحبيحقابوكتاباتهوغدت،داعية

ىا!هاجرالذيالمؤدفبوضعمرتبطانالموضوعينهذينانعرفنافاذاتحىاو،ورصرحيةاوروايةمعتقداتهضم-نلنهلونود

ادركنا،ارضهالىللعودةابهـاإحنظلميما،واعتىوتاجرالفيليبينو11سجيةاوروايةشيءكلقبلتكور،قصيرةقصة

القارىءتقنعالتيالجةبالنبضة؟قظص!هحفولفيالعميقالسببولما،منهالادبكسبلتضاعف،ذلكفعللو.قصة

.الوقوعباحتمالاوبالوافعية.المعاصرينقصاصينلالمعمنوجهافيهخسرئا

ب!انفيحوادثهاتجري(لاولىالئلاثالمجموعاتاقاصيصومعظم

تظلولكن،الاولالدورالمالفيهيلعب"وضوعاتتناولاو،التجارةتتضمنمسرحياتاربعمذهاكتبعشرةالدينتقيلسميدصدر

واتمزقاوحسرةاوخيبةالغئىيصيبونالذينالابطالضمائرفيواربع،اخر/(نومجموعتان،القصعىمنمجموغينمنهااثنتان

اخرين،بافقارخنوااء2او،استحقاقغيرعلىاغننوا،!ف!،ندمقصتهندرسانهناويعنينا.سياسياكمرهاا(فالاتمنمجمومحات

والخيانة.والمكربالخ!اع(غتنوااوموجة"و(4691)"الاسودالثلج":الاربعمجموعالهفيالقصيرة

عيشةالفيليبينفييعيثنكانرجلقصةمثلاهنى"نارموجةهـ"."الخربفربيع"و(5191)"بمافورغابة"و(4891)"ئار

الحياةيرىكاناد،ورضىسعادةعيشةذلكمعولكنها،وفقرعوز.(،591)

نغص،غنيافأصبحالحظواتاهاذاحتى.وأمناوططنينةمرحاكلهاصراععرضاوحادثسردمجردالمجموعاتهذءقاصيصوليست

انهيوماوحسب،علمهوحرصهوصرفهالمالجميعهمس؟!احياته"خاصصوت"مناثيركلهاخلفهايكمنوانما،شخصيةكصويراو

الدنياوان،خيريعملفيمالهكلانفقهواذاسعادتهبشجعاخر،بتعبير،المؤلفحياةان.ربطاوثقصرلفهوبينالاتننبينيربط

امامالمالهذابموف"التشاك"وضعوحين.لهستصفقكلهالايبدوكاتبهابحيث،وصدقهاضمانتهاوتمنحهاالقصصهذهور(ءتنبض

الننشاك،توقيععنجبخا،يدهالشللوأصاب،اصابعهنقلمت،بحبنيهالتخيللسهولةبذلكفيتمرض،خلقهلهمايروقيخلقانفيحرا

معالجته.فيطبيبولادواءذلكبعد/نجفعولميىسواثعيةتجربهتفترض"حقيقية"قصصايرويوائما،ويلاعتباط

الفيزيائيعلىالنفسيالحدتأثيرتبينالتيالقصةهذهوتحتويانطلاقنقطةتكوناني!فيوانما،كلهالحثتؤلفانالضروريمن

بواسطة،اولدةالىالمشدودةالانسانيةلدنفسوغنيادقيقاتحببلايشعرانكاصببصهذهةلمرىءعلىاليسببرومن.نهايةئقطةاو،له

فببوصا،قارناوءنيتلكمقاطعهاواجمل.النفسيالتصويرلاالحركاتحالاتهمن،نفسهمنيستلانما،خلقاش!صياتهلايخلقمؤلفهابان

رفيمانموذجفهي،نحنياوحيلالهفقيراالسغبينيجميلحياةبين61ولفخفقىمظاهـريعكسونابطالا،!ؤاءاوتجرقيتبتعثهاا!تيالذفسبة

هذهمثلااقرأ.فيبخليغنيحين(لانسانتراود؟تيال!وأجسىلشصويراللهـجةوحرارةاتؤترالتعبيرحيويةوان.الخاصةشخصيتهمن

ه



عقابه.اوثوابهثناياهفييحملعملكلان.القصصهذهمؤلف:بحرارتهاالر؟عشةالعبارة

ينصبانمنيحترسالمؤلفلان،القصةمنعفو؟ينبثقذلكولكنانتوجئت؟الزيرتونعلبةلمبنانمنجاءتنيإومبحارير!اتذكر"

عنويكشفبالمقصد)وحيالذيهوألاحداثتطوران.واعظانفسهبستيناشتريناطريقناوفي؟البيتآلىمعيوسليموووسفونسيب

الدين.تقيسعيدلدىالغنيةعناصرمنهامعنصروهذا.الغايةوضحكنا.وأكلناوأكلناوأكلنا.خياراسنتيماواربعينحبزاسنتيما

قصاصانفسهعنيكلمفانللمؤلفيتيحالذيفهوالارضموضوعامافيالعشاءالىيأتونالمدينةوجوهفان،اليوماما.وضحكناوضحكنا

بحياتهافالقرية.الاقليميوالتصويرالمحلياللونقصاصيابرعمن-يأكلوناذالعنبحيوبعليهماعدواني،المداجاةالانتثادلفلا،بي!عي

خصبةعجي!ةهيمغلقوعاءفيت!ننمرالتيوعواطفهاواخلاقهاالمنطوية"..بريادولاراتظلأثةثمنه؟!!لمو

وهو.اقاصيصهمنكبيراءردا"العدونخب"صاحبمنهااستمدحينجهـميلجبئعنيتحدثوهوقولهفيالتصويرقوةوانظر

مادةوتكونوتفورتغليالتيالعواطفتلكباستغلالبينااهتمامايهتمعلىوانطوت،وتصلبتجفتنفسيان":ليوقعهالضشاكابهدفع

نرىكماللارضعطيمحبينتجفمنها،منهاويفادتعجنبانجديرة"الميتةالاصابعهذهمثلنفسها

نسادرةحالةتصورالتي"المرساة"قصةوخصوصا"حمود"قصةفي"الخمراءالطاقي"و"كنابلعنة"المؤلفكتبالنغسىهذاوبمثل

جملكانفقد.الخيرةالارضبحبممتزجاالابويالحباحوالمن!قربعديغتنيرجل:مشابهاموضوعاتتئماولوكلها"الكادورغابة"و

نااو،علمهيبداانلابنهليتيحارضهيبيعانبينمسراالقصةهذه؟لمادةدائمايتعلقولكنه،حرجموقففيالجديدوضعهبسببميقع

ءمدرسفيبالمجان.بقبلو!الايئاملان"ي!تيماابنهليعتبهريختعي:بهيعزلاريلبثماالعادلالعقاب.شيءبكلاجلهامنويضحي

تعلت4ش!ةأثتوبذلك.فينتحرثالثاحلا)تلتارولكنه."القريةحرمهديرفيبرداف!بموتعضاريالهصحيةيم!بالاولىالقصةبطلأى

رساماالابناصبحوحين.لنض!هالابنسيحفظو،اقيالاجدادبرصسقطقدالثانيةالقصةبطلكانواذا.التدفئةولائلمننفسه!!

ن(.!لاةذاثبرةسفنةتمثللوحةفيوالدهذ!ىخلد،ىاكانالذيالمستربتومايسيناعلائهعنامتئع"ر؟لانا!سلوكلةتحت

ليصوماي،4اجامننفمهاغرفىالذيوالدهالاليستالمرساةتلكذلك،الثريابنبصضهيرمديانبعدالألايموتفانه،وحدهيحتكلره

ف!رةيعالجالذي"المرحوم"قصةموضوعهذامنوقريب..هوو(ما.ادقراءورر:ئلالمال4اجمامنيجمعالوالدكانالذيالابن

.الابناءاقلىاء،مقالاتهفيحته1لمرالناسيخشاهصحهيفهو،الثالثةالقصةبطل

القصةحبعنانسانيةلايقلدؤومحبفرإهـ"امصورة"وفيعليهمحكومبانهالامرفيشعراخر،الكافورمنغابةبثمننفسمهيبيعولكنه

"الكلابضيعة"و"الصوتظل"و"القافلةشيخ"و.آلسابقةمطبوءكانتنفسهاالغابةاثارلان،المترفقصرهفيوحيدايعيشىبأن

وجميع.لبنانفيالقرويةوالعاداتالتقاليدعنهامةلوحاتلنات!دمالمجرممة!الغابةهذه،يروئهاالناسجميعانمنواثقاوكان،وجههعلى

وحسوالنبلوالبساطةوالصدقبلاخلاصمدموغونالقمصهذءابطالتقيسعيدفنعنتعبيرابلغتعتببر"الناطقةالقدم"قصةولعل

واحترامهم.المدنجببنودقراهمالىويجذبونالحبيروحونووولم،الكرامةفان.ضميربلاصاحبهيصب"الذيالغئىموض!وعمعالجةفيالدين

حياةصورحيناثولفعالجهموضوعاكبرهو"الحقد"يكونوقدشد،بىعاحبهاكانحقيقةعنالقصةهذهفيالنقابثكشفبس!يطةحركة

القرويينمنكثيرنفوستتأكلالكاسحةالعاطفةهذهانوالحق.القريةفقتله،سيدهبثروةيطمعكانخادمقصةانها.اخفائهاعلىالحرص

ولعل.والغيرةوالنجدةبالسماحةنفسه(الوقتفييتميزونالذينوترك،امريكاالىسغرهامراعدقدكانولكنه،بالفرارولاذوسلبه

احتواءفيالبشريةالقاوباوسعهيلبنانفيالقريةاهلقلوبفياشتغلسنةعشرينوبعد.القدرلتصاريفوابنهسيدهزوجة

اعنفيحبون،التطرفغايةمتطرفونافهم.الاحاسيمىمناننمناقضاتافغير،رأسهمسقطالىبالعودةفكر،المسروقةالتروةوثمراثئائها

بينحتى.الحقداعنفوحدون،البغضاعنفويبغضون،الحبلمانهحتىكبيراتبديلاملامحهبدلتوجههفيعمليةواجرىاسمه

الاونهذامثلتحلل"النهرقفزة"و.ذروتهاالضغينةتبلغ،الاخوةمعهاتغيرحنجرتهفيعمليةاجرىفهوبل.نفسه،عرفيبق

دائما(ملهوكان،اتوأملاخيهاخكهاالضغينةا!انمنالعجيب،الضخمهثروتهشائعاتحولهاشاعلبنانالىعادوحين.صوته

كانالذيالنهرالىيوماقفزوقد.مالسببقتلهمنيومايخمكنان.برببوببذخسكانهايستقبلوراح،القديمةاةريتهفيق!صراواشهترى

ليئ!خشلم!يبديهيخنقهانواوثلى،حادـنهعلىيصطاداخوهلعذسماستاذااصبحثدوكان،القتيلسيدهابنالزائرينبينوكان

منفصلين،الاخوانإميشانعلىيومذاكالعزموتم،القرويينبعضعنيعبرالثريالمهاجرسمعفحين.بيروتجامعاتاحىرىفيالنفر،

اثنائهافياصيبسنةاربعونذلكعلىومر.بلدامنهماكلويسكنبهذاالعظيمسرورهاظهارالىسارع،الز؟رةلهيودبانرغبته

ويعصىيقاومهااناشنطاعانهالاطباءعجبخطيرةبأمراضالحقودالاخبعضادخالمنليتمكنالوقتبعضمهلهبانالثريورجا،الشرف

قدالبعيداخاهانرسالهفيعرفيومالابالفعليمتلموهو،الموت.عندءالعشاءتناولالىفيهدعاهيومالهعينثم،بيتهفي(لاصلاحات

نايمكنالذيالحقدبانالحادثهداالا!اءاحدنسرحوقد.ماتعايةعتبةازالةمنهاوكان،اللازمةبلاصلاحاتالنفسعلماستاذوقام

الحياةعناصريمسككأنالذيهومعقولةغيردرجةالقرويينلدىيبلغالثريودعي،الز؟رةوتمت.الطعامنحرفةمدخلعلىقائمةكانت

؟خيه.قبليموتانعليهشيءاشقكانفقد.ويكوربهاالبطلعهـئدقدمهالضيفورفع.العشاءلتناولالطعامغرفةرخولالىالكبير

تمسكه،كانتالتيالخفيةالقوةتلاشت،عدوهالموتاخذفلمااطلقفقطذاكواذ...فأزيلتقائمةكانتالتيالصتبة،العضبةليوقى

علىالامرفيشرحاثولفاما.جسمهفيالحياةانهيارواحدثتقدمنطقتوهكذا.فارداءبندقيتهرصاصالم!ننبهالابنءإيه

علىيشدالناسيرهالم،اخيهموتنبأالبطلتلقىحين:اخرنحو.وخانهضهالضيف

الاخرىالضفةالىانتقلاخاهانعرفلقد؟اصابعهوتتقلصاسنانهلدىالاخلاقيةالنزعةيلمسانالقارىءعلى(لعسيرءظوليس
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تقدبمفيلمشاركين9منوكان،عصرهشاهدحقاكاناذايجبشها!وعدوهاخاهليخنقالسابقةكالمرةالنهـرفقفز،الوجودمن

الادبي.للتاريخالشهادةهدهآهمهةنفممهالوقتفيتبرز،الأيحاءقوةبعمقتصورالتيالقصةهده

والصناعة.البيامةلامموزما،؟لفانفنمضمد،تمنيكيكفناناماالمجموعاريهذمافاصيصمعظمانوالحظي.بالنفسيوايتباطيالميلبيائي

قواروملىلحبكم1جسمفيهيفيمفيوانسيءوذيفبهارنجلابقنه(ندلئب"افثوف)):ا؟لئيانئيراي./فونن1برممنلائيالفيز،1المئنهرانمنتنم

بديماتأايااتفبلفالنماصيلمنمنبموعفالبقوفبا،فامثوالئبي.ثابتم،مساوسرفف،ماووضع،مافوهبه.معنىهود(ئماقووانما،فارغا

بحيثم،فايممانارفبواسكمفيواالبيئيسيالمشةدوئبرةا،الاسفبئاءسورانوهو.بداماتيكيفوبموامعينفناسيفبطاقفمحملفدائمادي

ورمتفد.نااذابسوياباظهايمثمباروادهالامراولىيسهـمئآميءفئبانلان،نفسهالومرمفيالدائبنممنيصورءفانه،البقارجمنشخصا

فين!بيتياتشثبحمانينبغيالبيالبينسيفالمناصياسه(ننثسهالمؤلئآبرديوسي،خاصفمميفاوفحرمف،العسمتعبيراتمنبسيةاتعبيرا

تستغلةاانتييدالتيالحادثفتدصيان"الاصسيالتأليهافيكاملا.مليهالئمليقاوتوضيريالىحاعبفلانفسيوبمواف،معنوهيفعنب

وييمن،الباطنالمارىءعثأثديفيسغببحيهثالحوادثمنفئ!ييبين

الصويفاوالهيادثمتاكاستمثمارالىسىاعحيئولخنها.اليكمينتبهانالاصهثفتاببينتموالدينتميسعيدانالىدعبناادانبالبنلسنا

الباطنيالىمقأثمنالمبايااوالحادثةاوالصويمتلامتمافئ،المبايماومنفابربالئالبىو!و،"والاغيراب(ا،ءيم"قعماسيامبيالابنانجرب

ااسنممعناسر"وانيرئبوهو)1(".ئيغفا"انتياببماوتتسنلم،لباانفيالمربيةالمسمبهاتئقتصالتيالنياسف"النقل،ف"يمثلب

تصمب!ووفعالقصةفيحقيقيجووخلقالتفاءصيلالىانننبهصاحبواقاصيص.اخربلدعنمابلدانتاجيميؤالذيالمحليواللون

لةا.ئمدسيالتثسيمالناحيتبنمنالهنبيمعوامبالىترمز"الاسودالثلج))

فيمنطميفوناملهاوسمسلتهاالاحدائيربطفياوولفبرا!مانويرفذهمانب،فمربمدونىامابوامةاعييونابقاالهفمعظم.والاعبتماعيم

دلكفغث،والإبحاءوالشاميحبالايئثاناالئقبايفمدتهاوتئاليخااا؟ههـعثبسين،والئاةنيالداةوثبين،والمئالالوامفابين؟لعمراعنثو-ةمفي

بهونقصد.اقاصيصهالستعرضنااذاعليهنقعاخرمأخذايخةبابدابهمينةيالامركانوقد.والتضحيةالانانيةبين،والزهدالطمع

روائةاحدائااودوائياحدثابصبحبجبثالقصصيالحمثرقعةتوشبعالمهاجرينلأوضاعبحقيقتصوبرهذاوفي،المثالعلىالو؟قعتغليبالى

؟متهيوهي،برمص"،بطلحياةترويالاقاصبصهذهفمعظ".كاملة.ماديينآليينمعظمهمفيصبح،و(لماديةالاليةاوساطفييعيشونالذين

نكادولا...ااضحمارهاوأاتاهاوخطييميئيفيسلوئبهاو(لبكغآبموت!-وبلآ،وانانيتةمويووتةمفنممهـمبلقاائغنقيعننعونلاانو3هاى

.ادرب!وسهيلا"ؤلفبينمراللاتقسم"ريححفنة"-)1(عنستغفار1و،اطماعهمعن*كلفيولحق1فيهوعارلاجزاء،ضيبو!

لتمنبيدرمنياذلمكفيانذيكولا.والوحرببالطينمثاليتةمتمييغ

الصبيبم.المصبق،المقنعمالقنوعو،القنييمالاردب

.....يسيءثانه،الممقىيمنصيالموتيوعمدقناعلىلفالمفاالحاحكانواتئا

بيروثهمب/ابهمكئبهدإر.الدينتقيسعي!علىمايؤخذوهذا.ا!فايتنوعالىنفسهالوقتفي

يكجيموماالمننعيفيالماتااتاتساحبموقنولآعنتقنيلثلالئقاعفصعيهان

....منمستمدالمونبوعدرباانذشمناونبد.وصياحاتاععاتعمنذلفا

اولليهاليدبءالكتبعنها"اصدرتاعما!منصادراالكاتبفنيكونانومزية،نفسهاوردفحياة

نقثيكونوان،التبيمطواياومنالريعورثنايامنميزعا،ولمودم

تجيبفذلرمفاي.والتاثرفبالريعويبالفعقاداامايقنلمانمعاحاادبيء

دذحت(دان-لتأليف)وألاس!مبةالجزلاستكماللانكفيالنئمخصيةالت!جربةودكئ.دلنفسىحقيقببةومعرفةدآصلمية

الاءظمي(حسنمشمدتالصف!الفاط!جينليةسقرصورةفتعطى،التنوعتفضمدلانها،بذاتهقائمبسيكودوجى4اعاابعاد

(ورىا!ا!كارتأليت)العرأقثورة.الحياةعنناقصة

موري!أجيمىأالها!وناللوك!نالدينتقبىسعيداقاصيصفييبحث(لقادىءانوالواقع

تثرنتبث(ئيئبذدوئبف)ئبلدنلنبيثسثبيتثرولغائبز!ومهثانرهـ،وانويىاولئاوياءوالسعيالةعبيماثنبتختلحناهيرنمآثاغب

....اثصوسفمراءفيبدأحينحييايرسنبرييومد.نبلفايمعبنبمثيكاد

ئبنبدئغذبنثأغمالاماصيمىفيلايميدمعيامياداطميافبواديورئننها"الخيي!ربيع"

اسيد(أححينأاباملناكانتالعملبجوسريعاارتبطقدالجوهذايجدانمايلبثلكنه،الاخرى

(حايبموهايغث)ئالوب،ببببمذأرئآ!والتمباهي

ارراووجم(أحمدصلاح)سألافيىابةالدينتقيسعيداقاصبصفينفتقدانناافيخذبهذامرتبطايكونوقد

جيلتي،ماهاهاااتياوعومادثةاالتيالقبيداالعمعيمضاياعنتعبييا

وفلرم،غببيمهيندميرفيفالثةهاالتيالنمغاغثوماسامثاسطين!مارثم

.!13محطب-بيروت-الحبباةمكثيةدارفبهتغذيملاذونشد(نها،ومصيرهامستقبلهاءلىالجديدةالاجيال

ىفالمر(ةومشكلة،والكرامةالعزةشعورمنمافقدتهباسترداداملها

ناللاديبلاليدالتيالقضايامنذلكالىوما،الجدبربةالعربيةالحياة
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التحليلعلىالحدسايثارهفييذكرناانهكما،".هنرياو"الاميركيوتتفادى،قصيرةنفسيةلحظةتصويرعلىتقومواحدةاقصوصةئجد

فياستغلهالذيالوعينصفولعل."افيدرسونشرود"بأقاصيص..الاحداثمنالضخم

لنزعةصدىهو"الصوت"ظلو"كتابلعنة"و"؟لناطقةالقدم"

فولكنر،ولميمطريقةاحياناذهنناالىيس!تدسعيانهثم.نفسهاندرسونموضوعاواسلوبا.الاميركيةبالقصنةمتأثرالدينتقيسعيدانفيلاشك

متفرفةعناصرتجاءفيضعنا،نهايتهامنقصتهمابرأكثيراالهحيثمنطويلةقنرةحياتهمالاميركيينشاركانهالىمعزوبالموضوعوتأثره

الاو!لمفمنسلسلةبعدوحلهابنائهاالىنحننتوصلمالمقضيةتكنيكهانحيثمن،القصةمعالجةفيباسلوبهممتأئروهو.حياتهمن

.(مثلاالمرساة)الداخليةو(لمونولوجاتوانما،للمناظرولاللعواطفتصويرهناكفليس.وعنيفواضحجاف

يولدالقارىءوتاثر،والاحدانجتالحركاتبواسطةيريدهعمايعبرهو

"الصورتان"قصةونفسيئ!نيفيمنطبعةلازالتالتيالقصمىمن.والغنيةالتراجبديةبحاصلتهعنهيعبرانالمؤلفيريدلمااكتشافهمن

.بيروتصحفاحدىفيمنشورةسنواتعشرمناكمرمنذقراتهاالتيسيماولا،التعليقاتتفاديعلىيحرصالكاتبانمنوبالرغم

قصةترويوهي.ذلكبعد"الكافورغابة"مجموعةفيظهرتوقدالسياقتقطعتقريريةعأر(تايرادمندائمالاينجوفانه،منهاالخلقية

علىيقينه،القتلةاحدقضيةعنليدافعسور؟الىتوجهلبنانيمحامقصتهفيجاءفقد.مزعجةبطربقةالمؤلفتدخلوتبرزالسردي

ولكنه.يستحقبماعليهيحكمانينبغيوكانمجرماكانالقانلانمنفيوالناس-!الناسيفكر؟نالطبيعيمنوكان":معنلا"المرحوم"

وفي.براعةمناوتيبماتبرئتهمنسيتمكن؟نهمنتيقنااقليكنلم،المقاطعاحدوعند"..الكرمببيع-جيرانهماموديقررونالقرى

لبنانيةبقريةطريقهفيفمر،دمشقالىالمحاميتوجهالدعوىيومولكنيومهايؤجلالمصائببعض":ليقولالسردعنالمؤلفتوقف

فيمنزلهالىمعهويحملهسيارتهيقفانلهيشيربغلامفيهاالتقىيس!":اخرمكانفيويقول"الديةبدفعالامرفانتهىمحت!،وقوعها

ناعلىالطريقاثناءفيالصبيمعالمحاميواتفق.المجاورةالقريةء...الخ"العنايةيدتغيبحينتبطشالخراب

ارنبمقابلالاحذيةمنزوجاالمساءفييعود؟ذدمشقمنلهيجلبوالصور!الاشعاراتتحفلنا!ةشاعريةلغةهذابعدالكاتبويملك

وانلاسيما،اليومذلكفياصطادهقديكونمماالمبيلهيقرمهبريالجديدةبالمعانيللاستمتاعمتننهافضولاالقارىءلدىوتخلق،والتوتر

يعدلملمحامي4ولكن.ألارانبصيدبسصلةيعدكانالثلجم3تراالاساليبمناسلوبااننحسبولا.المبتكرة؟لتعبيريةوالاكنشئافات،

براءتهاعلنتالذيموكلهذويانبممبب،التالياليومفيالابيروتالىا!كا!ةوروح.الاسلوب!زاشم!ماصاحسبهعلىينمةالجديدالعربية

ذهـكفيكعيراشربوقد.ضيفالديهماستبقوءقدايومذلكفيببالكافذلكفيقطثرلاشكوهو،الحديثادبنافينادرةعئدء

اولاهما:صورتانالصحفاحدىفيظهرتالثالثاليوموفي..المساء3

الثلجتحتميتاوجدصبي"صورةوالثانية،برىءالذيالقاللصورة

الويسكييشربوهوالمحاميبمشهدالقصةوتئتهـي..0"ارنبوبيدء

درلئعب!عميقتدلحماصبيعىلمهشدقعة!مسهينمهذقعلامنبةدذلمحاص!ديتعردنممحسىيجردعجثمةا!بما!ء3ا!لسو

المعوبةمدءعلىت!لباثولمففنولكن.عنهالتعبريمكنلاندمبريءرياشيلأسكنالولللاسمنناد

حكيمتوازنفينفسهاوالحقيقةو(لمدىوالقصةالشخصياتجمعاذ

.الندمذلكاعماقعنبالتعبيرجديرينوحدهماكانارائعوتأليف

قصصهاحدىلكيقدماذيسعىا!هالاولىالدينتقيسعيدوميزة

اقصىهيانسانيةهزةنفسكفيفيبثالبشريةالعاطفةلكيعريانفضائح،للعظماءقصورفيحمرأءليال

كلواعيةلابطريقةتلخصعبارةلهنقرأألا.الفناناليهيطمحما..

ذكرياتعنحديثهمعرضفييقولحينوالفنيةالانساثيةتجربتهفىكلهاتعرأهما،معامرات،غراهـ!ات

.)1(حياته"لبنانمننسوان"كتابع

،فقرايمدلمثمافتقررجلبحكايةالثاسهممانفسياسائل"

ابنه؟قنالهاببنايةحلمواخر،ينتحرلمثمالائتحارعلىاقمموفتىاشمهربرينتىرسعومأنيقةطباعةصفحة؟..

واحت!ل،التلفوناختراعايضاالتوافهومن.توات(مورهذهكلأهناذين

اخنلاجاتها.والانسانيةالنفسهو(،المهيمالبنيممليىووحمةنبأنقلتكتثمماوبرلينليرات5الثمن

احدىقراءةمنتنتهيحينتهزكالتيهيالروحيةالرعشةهذء543ب0ص-الثقافةدارالناشرمنيطلب

قرأتحيئالاعماقحتىهزتنيالتيوهي،الدينتقيسعيداقاصيص

..العصرهدافياديبعرفهروحياغترابآ)مفينعيهنبأبسيرورب

2ثويسسهيل

.؟الخريفوبيع"مجموعةفي"موحشمةدروب"انظر)1(
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..-.-ء.د.،ات!نم!أ---لإهمي!-%!مضإص!مهص!ب!أ!ر-!اأإ..ة01أ؟الأ"ااظ.ا

!!--.في:في!"!+ت*-+.ا-.-...ا-.أ--.،.-..-ا-.أء+.--.خ...--...-.0.1:.-اة.ا.."ا--+.:-!عأع...طي!:
-ثع!حصع،-.-فيث-

ز!!؟-ش.!-.-.
ات+تتجظيم؟ث.ا.!!يم-كبت----اجا--.

علىفيهلعربيلصرلففرضب!لطرمجتمعمالحكمعلىتحدربرالمؤلفمصبرلميحاوللمح!ممه-ا--!مماا!ص!ط--

لناحددقدعزةالدكتورانوالوافع.مستقبلهافيالانسانية

رهاننظرانبجمعيالتيالص!حةالنكدرةبحثهمنالاولالجزءبدقةبدوطهالمحسنعبدرقلم

فهو.لهلامعوؤاالةطورالىدافعايرهص!ححتى؟لقديمتاريحخاا لى

تجعلناالتيالنقصعقدنللتاريحنظرتئافينتخلصاى.رريدنااولاتعكسصادقةروراةبانها؟لادابمجلةاعداديطالعو!واقار!،ءا.!شعر

حالتار!دروسمنلستد-!فلامرلقةبعيولىوحاعرناماضيئاالىننظوقوةمنفيهامابكلالحدثالعرجم!لمجض!ئاوالادبيةالفكريةالواجهة

عنهفتنحدثالضاردخهذامنالمشرؤكأالصفاتالىننظردانونكتفىلنا.
،*....اشهىفدالههوالحديثال!ربيلمحخمعئاالواضحةصةوالس.وضعف

:!والالئبرشعرادظاصدبهاوصفالتي(لصرةفي!-افها!بنوتمزقتمزقهدخيلة.فيداتبينوضياعهعفونجةمن

الحسنالبارلهـاالاخفضتولاالق!رتعرفلم(رصه1.1
.......لنن!عارتترديدلحلىميهايقتصرال!الرطابية0المرحلة.بتجاوزاله

عوامللرىانالانسانعلى4تحتاكاريخدروسمنستفادةوا
..4،لاواؤعةحقائقالشعاراتهدهتصبحلكيالجادالعملمرحلةالى

الهزيمة،منلستفدكماالنصرمنلىستفدوانالقوةوعواملالضعف.........

.......لتتحولىالسبيلهداميواسعهحطواتمجضمعئاساروود.ملموسه

المزدوجةالنطزةوهده.النصردروسمنابلغالهزبمةسدركانوربما.ملموسواقعالىبهايرنادي؟لتيالتنعع؟لىات

بيئناسداتقففهيالواؤعالىالنظرةفيارضاتفيدنااتابىبخالىو؟زاحةالكاورةقواهكلعنالكشفيحاوللذلكالعربيوالمجتمع

عنارويثالىالعربيللو(فعتصويرهافيتعمدالتيالنظراتوبينوتوءيسا!ا!ةمنقدراد4ا-لخلأليرستدعلكيطريقهامنالمعوعؤات

وتحاول،الضعفحوان!عنالكشفتحاولاندونوحدهاالقوةمظاهر..
..جميعاالمثقفينعلىيفرض.وهذااحرىداحيةمنالصحيحةالوجهة

تصويرتحاولكماالفضائلمنكتلةانهعلىالعربيالان!انتصويرهذهترديدعلىدورهميرقنصرلاوانكتاباتهـصفيالعفويرةيتجاوزواان

العطولة.منالحلقاتمتصلةسلسلةانهعلىتاريحكنا
الىتهدفموضوعيةدراسةالواؤعهذ؟لراسةعليهـموانماالشعارات

الئظرة/هذهتدفعنالاح!نىتاريخناتقديسمنيحذرناالباحثانكماتحاول(لتيوالقوىالمجالاتمختلففيتنالامكانيواضحمضططتقديم

دا!ةحرىابةانتماماتغفلمتحجرةنظرةالحياة؟لىننظرانالى.سبيلهافيوالوقوفالامهـانياتهذهاعاقة

فتطرحالقدلمالىدائماتنظرتحددهافىآلحماةوانمستمروت!رو..ه
....بة...زالماالعربيمجتمعناان!لتاداالحقيقةعلىاتجئىولست

الذيالمجتمعاما.جدإدةقيمامحلهالتحلاررم!كنماالباليةالقيممنمجالاتمنبالكببريتصلفيماالموضوعيةالجادةالدراساتالىيغتقر

مقصىجامدمجتمعفالهتقببرسهعاىوإجينسوحدهالقد.بمعلىيقتصروفرةفيرغم.الادبيالمجالفيوصى-والاجتماعيةاؤتصاديرةحياته

.لالموتعلمه
..نمرةببدانهامياوضوعيةاالدراساتتندرالقصةمجالفيانتاجنا

ال!ميقاوالتحديدالقيمةالملاحظاتبهدهللدكورمدي!مونأذئاوالواقععلىوجودهافرضتانهارغمالحديث(لشعرقضببةانبل،عجيبة

يدورالذي*ولبالمحوريتصلفيماوذلك،التاريحالىلنظراتئاموضوعيةدراسةالىتغتقرالانخىزالتماطوبلامدمندالادبيواقعنا

الحثعلمه
...تعتمهاضرورةالشعرهذاهلوهوبسيطسؤالعلىتجيباصيلة

آلانسمانىدالمصبريتصلنظرىفرضعلىدقوموهوالثانىالمحوراما
..........والاستغناءتجاهلهايمكنعارضةنزعةانهاموالادببةماعجمةآلاتظروفنا

دائماالبقاءمصوهاالقومياتانالى(لباحثفيهويذهبعامةبصورة؟عن!ا

المناقشة.الىي!حتاجففرص،*نسانيةللوحدةثثوةايمواجهةفيادباءمنالكعرينانتمامايدردو(لفكريالادبيواقعنافيوالمظمل

ا،لفنخالفاننامناقشةالىيحتاجالبحثانبقولنانعنينونسبعضوتظ!ر،الاخلاصلاينقصهمالشبابمنوخاصةالجيلهذا

سنفرضايآننرىولكننا،ذلكفيئولمدهاواببهي!بثيماالى؟لاضا!ةلاكفيالىتدفيتي1الموضوعيةالجادةالدراسات

لكيالباحثنقدمهاالتيالادلةمنالحقيقيةقي!متهيكتسبالفروض*يغلب(لنيا!ررا!اتمنالكتبرهتاكولكن،اخلاصمنبهتنبضما

ولقد.اليهيث!ببمااقنالحنافيالادلةهدهئجاحومدىعليهيبرهنالاحربعضهاانكماقيمتهامنالكثرفيفقدهااحياناالحماسعلميها

لشتفرضهعلىيبرهنكىالباحثقدمهاالننيالادلةباناحسست.الممطحيةمنطابموعايهاالدرآسةفتبدوكثبراالمشكةيتعمقلا

علىدلملاكاطونقدقدمهاالتىيلادلةهذهفاناخرىناحمةمنكافة..
.-،الاحلاصلاينقصهاالادابمنالماضيلععد1ميسثرتالتيوالابحاث

التيالسطحيةال!رودبعضعنلتجاوزانونسضطبع!قضيتهعك!سمنالكعبرلهيتحققالئصعزةالدكنوربحت*خصوعلىوبعفعها

-41لصفحلأعالىالتتمة-المحور:رئيسيينمحورينعلىالبحتوموضوع.أبرضاالموضوعية
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التسا؟ل.تثيركماالتسجيلتستحقظاهرة-الحديثالشعرؤصائدمن

في"الصديقة"الىالخطاببلغةيتحدثؤهـاصبحالنتاجهدافمعظملأ!1!1

"حبيبة"وتارة"عزيزة"وانا"صديقة"طوراؤ،ونعوتهاشتى-

والألوفالعادةبحكمالجديدالشاعرواصبح.."؟فا!"وؤهـتكونش!وشهفاروقبكللمم

نافضا،هذهصديقتهالىبالخطابتوجهاذاالااننعبرطريقيأمنلا

قانعا،وافراطهو!سهواتع!اراته،ومعارى4،همومهكليديهابين-الحرالشعرمنكلها-"الادابمن"الماضيالعددفيقصائدسبع

ومن،بالصمتباغرافاتهاليهيفضيالمذيالاخرالصوتهدامنواعمق،الحاحااكثرمستوىعلىالشعرهذاقضيةجديدورنتئير

التطهر.بنشوةنفسهارحبفرصة(لمطملتعطي-متفاوتةوبنسب-جميعاانهاذلك.دلالة

المحورهذاعئىتدررالماضيالمعددقصائدمناربعتكونانو،كفي،الجديدةالشعريةالحركةهذهحصادمن؟لاخيرالطورعلىللتعرف

..المختلفةمجالاتهفي.خذ!منالاناليهصلوجهماكلفيوايضا،وسماتهملامحهفي

))عزيزتي"بكلمة"الاخر)هذايخاطبانآثرعلوشناجيالشاعراخذانبعد،نعترفلااوبهنعترفالمشعرانهذاقضيةتعدلم

:"صغيرةهدية"فصيدتهفيغنيةارضمحنمسفرةالاولىموجاتهوانداحت،بالفعلوجودهمنك

تزاهـماالمعطاء؟لصديقةهنيهة-عزيزتييااقولماذا-عز!زي))ووجد،ومحارولالىءاصهدافمن-دائماالقاعفيما-فيها،صلبة

الخ...والنضال-والاماءوالفراقالرحيلؤصائدوعبدونزارونانركالشأبقصائدمنعد-!فيمصطلحهالتنعرهذا

"ا!جيراعتأكلمدينة"ورصبته!يصد!قىمحمداحمدا!اعرامايجبالابداعمنمسصتوىيفرضاصبحالذيالمصطلحهذا،الص!بود

:"اخاه"باسمفيخاطبهمسننماذج.بقدمانهبل،الشعريةالصركةهذهممثلواليهتفعيران

-الممياءالمدينةثورةمن-يديفيجمدتمارايتهل"اخاه))-الوجوهمنلعديدورحابتهوغناهاصالتهعنتكشفالشعريالتعبير

ارخ..اوبريوبفارغ"اختاه"يارجمتالمستوىهذاعلىتلتقيولكنها.الخاصةسماتهافيتغترقالتي

بتسميةنفوزكيلانيعدنانللشاعر(والمطرالحب"قصيدةوفيوضوحفييعلنانههوالمصطلحهذاحققهاذتصاراعظموان.العام

تحلم-"رفيقتي"ياكمقلتيك-اضلاعهحائرةزورقيوان....ذاتهتحقيقالىالطريقيضليعدلمالجدإررشاعرناانوبساطة

..المحالطعامها-عميقةعميقةشواطىءعلى-باللالدونماالحمقيقيوجههعنيعلنان..هوكلمتهيقولان..شعرهفي

العزيزلعبد"حوار)ؤصيدةفيفنجدهاالرابعةالتسميةاما..ري!اوطلاء

:محمودالفاحعبد..هعاصرايكونان:وباختصار

(حلامناساهجروانيتائهغديانقالومنقالبلهايتسعلااتيبالتفاصيلالالمامعلىالشعرهذاقدرةان

وحدكاغدافلسنادعيهقلبي"حبيبة"ياغدنادعيالشعريةاسباغعلىوقدرته،بهتسخفلمان-التقليديالشعر

الجديدفالشاعر،الش!ليبالشيءليستالمتهشيةالظاهرةهذهفبىالعربيالشعر!وادثعنالخروجفيوجرأته،ا!حياةنثرعلى

جددهـللثقافةنموذجعنالبحثؤوامها،رائعةثبرةتجربةبالفعليخوضوالايحاء،الرمزمنجديدةوضروبلصورواتساعه،التصوروطرقالاداء

ويغمره،تصوراتهصمحارىيملأنموذج..والامومةوالصداقةوالحبعناصرخلقفيحيلتهوسعة،الخطابيةعنوبعد.بالهمسواحتفاءه

نفسه،وبينبينهالجديدالشاعرومعركة.التجربةارضفيبالططنينةتحيلالتيالصياغيةوانسيابيته،والمتلقيالشاعربينللقاءعديدة

.0الخارجيةالظروفمعمعركهعنضراوةتقللا،قيمتهوبينبينهانمنبدلاابعارهويأخذويتسعينمومتفتحكائنالىالشعريالعمل

..للعلاؤةجديد"مفهوم"اجلمنالنضالاهميةكانتهناومن..ويختقيضيق

؟لانالشاعريعنيهفيماتمبد،للحبجديد"مصطلح"واكنثمافاولايلادهصكالجديدشاعرنااعطتالتيهيالعناصرهذهكل

."الصداقة"بلفظة..ثانيامعاصرتهوصك

واخنلاف،ونوعيتهاليومشاعربهيتسلحالذيالوعيفمستوىهذهفيممونانيمكنحدايالى..المصطلحهذاضوءعلى

الشاعروالتزام،القديمالعربيالشاعرمعركةعنظروفهابكلمعركتهبعديوماويعمقيغنيالذيوهو-لهجديدةاضافةالسبعالقصائد

الشاعر(عطىهذ(كل،مجتمعهومعنفسهمع:شقينذيبموقفأنيرم!نحدايالى:اسرافأواقلتواضعااكثرلنكناو-يوم

المصلحهذاعلى9استقرارفكانوايجابيةانسانيةاكثراحساسا؟وسماتالوانمنلمارردناهالقصائدهلىهتض

الصداقة.:،لجديدمنجديدةئمارجبميلاد!رحتناانالبدابةمنذفاقررواسارع

هذهتصبحانولكن،زيفولافيهالاخطرواشألة،ههناالىافنمانيةالنظرةءنتعمينابحيثالخطرمنتعدلمالج!بدالشكلهذا

مطروقامعبرا-انعدامهاوالفعليوجودطعنالنظربغض-الصديقةهعاوالقارىءوالناقدالشاعرس؟وليةانبل.النتاجهذاقيمةفي

لحنهيبداانقبليصطنعهاالتيالدندنةمنولونا،(لشاعرمنهيلج.الاصدافمناللالىءتبينانجهد..بالجهـرمثقلةمسؤولية

منلونفيالجديدالشعرمنالنماذجهذهووقعمافهذا،الاساسياقالجديدالشعرتجربةيمارسونممنكثبرينبوسع-اشياءثمة

الشاعرصاحبتاتيوالتقليديةالرؤابةتلكعنحببراتبعدلا،الرتابة*صالةمناوفرحظاانتاجهملياخذ،وحريتهمبوعيهمعنهـبميثمضوها

بمثابة"الخليلأن"و"اوفىام"و"الا!ل"كانتيومالقديرممختلفهمستوياتعلى-الاشياءهذهتمثلتوقد...والمرونةوالصدق

.اليومشاعريلتزمهاالتيالمسنمةالدندنة."الاداب"منالماضيالعددشعرفي

-5؟أ!هعيلىك!نتمة-وافرعددفي-العدي!ةبمسمياتها"الصديقة"حكابةاصبحت
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الظهرفيتطعنانمنالضممرعلىوكلةاحف"دلكلانوالحرمانالتشرد

جمن.الجزائربدلث:،نالنجاحير*مىث"..."بئرقتئسندمهمت!إنمممالة-لففهصا

الخصرثمالاتياخقط"خشردانس!انبامعانكاناذ(.لأ.نساعلىوانني!ازوب!لمم01

سلوكعنيمتنعانطاحنةمعيشيةظروفاورعاليالرحيصةلحانات1في

ان-ب!!زامعنىو!ل.!الذاتالأ!ابو!زه!ركنىمشورليبلتثيرهماوهي،اولها،الهاممةالمسائلبعضتطرحالقصميهذهان

ؤرصمنوحرمان!!وا!ضالاونساس2علىالناسبيناكفريقصدرتسابقةلاحكامتبريرمجردالفنهل:سويداحمدالاشاذقصة

!لمةالىربرور!مانذلكو؟ن!أ!فيامرهياثر!فالعيثىضمنوضعهابمجردمافناننتاجيستنفدانهذامعئىوهل؟العالمعلى

ومجرمين؟ودصوص؟معينةفضيةضمناو،معينفلسفياطار

تنعراقى-هـدهذامثلىبجعلىارزيفما،ةخرىثولو!أرنمجردهوواجء!مانرعتقدوناذ،يبدوفيما،حمروناهيرماهذا

نحوشا-!!عنباروول!ةبالاص!س!ا!ن،ؤر!االى!الا!اءالىيلضونيج!لهمماوهذا.ولرأياتوكداوتوضح؟مثلةاعطاء

يسصءءاا!كاتبفمهاالتبصياته!روففيهنا!كؤإير؟ا!برش(ئرمجردالىوالحركةوالاحساسبالتناؤضالمليءالحيالاذساناستبدالى

طرد،جزائريابمنوهو.الوعيمناكيبراار!ررهذايبرراوبحجةالفنءنالاعتذاران.معينةفكرةضداوبمعوتلخيصهتعميمات

معسانجغاونبانهلانهامهالجزائرفيالمحاربالفرفسي(لجيشمنالقضار-الهذهاساءةهو؟لوطنيةالقضا؟لبعضوالاخلاصخدمته

كانانءنذجؤائرياز"اساسعلىروراملكانوءـو.هناكالوطنيين.بالذ(تالوطنة

كله.ذلكنةيجةيج!فرفطفيهووها،ط!لااحداثخلالهمنتعرضالذيالاطارقضيةهي:الثانيةالمثل!ة

والى،رينا!بركأائر!اىا!وفألىد!4ردءاارظروفى!ووه!لان.هامةتكنصبمبةنواقصتعانيث3ا(لقصصهذهمنفصةفكل،لاالقص

حبتهجعلالذكطالباد*زرامنلهتقمونلانهـمبالفرحالاحساس،ا!ربيالادبفيجيدةقصعببةنماذجوجودلعدميعودذلككانربما

الموق!هـ"الىببويجعلكل4هذاإخجاهلسويدلكن.لايطا!جحيماطمونةغبرالمجهولثيمغاهرةمجردهيفن!بةمحاولةايةجعلمما

وباز"تمه.بظروفهلهالاعلاقةمئطقيةعمليةالنادرالبطو)ي.العواقب

ار،رجةالاحداثمنبالرغم،اداخاياالمونولوجتةمملوار!صةيدورالحواركانالاولىالقصةففي.الحوارهي:الثالثةالمسمالة

لملاحظةنتيجةتكونانالايمكنلاوالضك!الاطاره!اضمئقسرتألتينسديد،الثقافةعميقمتشردحولتدررالقصةلانفصحىعربية!ة

الداعيخصاضابس!طمنخاررةانهاكما.ير!أاخرانساناما.الجزائرقضيةتجاءفرنساموقفعنبمسيوليته*حساس

4قالبر!ائيةهندسةسوىاكأبأرهانشتليءلاوووا،والنر!ائلأالعاميةالىالفصحىمنيئتقلفيهماالحوارفانالاخرتانالقصتان

ناضج.فيإيباسيالتكنيكيةالمسالةهذهانهو،اظنفيما،ذلكوسبب.مبرردون

حول،الالئروقىء!لد!لاور!ذ"ا!!مرم"!ةهي:لثاررة1ا!ةدوما-هياذ،عئدناالحديثالنقدفيمتزنبشكلتطرحلمالهامة

فتشعربش!عرهـ؟يعبثمنهنالكانثت!حسالباصفيتجلسكلراهقةفتاة.الاساسهذاعلىتقدمدوماوكانت،معينةسياسيةبقضا؟مرتبطة

الاخرين.لاعينهدو،ور!هامنهاتعر،!ايلانوالارتبأكبارصجالقاهرةفيعقد(لذيالعربالادباءم!تمرفي(نه(ذكرزلتفما

مناى!بتهاالتيالابخنماعمةالمثلبينرمراعمسوحاا!اةو!حاعدانمعلىينصقانونبسنتطالبالاديباتاحدىو!فتزمنمنذ

انفيرغبتهاوبينالدراسةفيبرفيقاهاصلتهاخلالومنالبيت.العاميةباللهجةحوارايكتبشخصكل

بحبها.شاباتجد

وعنادما.بشعرهاتعبثطفليدمجردكانتانهاالنهايةفيوتكتشفحولتدور"والليلوالضمرالجوع"سويداحمدالاستاذقصة

*جتماعية.مثا!اخلالىمنذلكتفعلفهيلزميلاتهاالحكايةترويالتيالثمالاتليلتقطياريسحاناتاحدىفييجلسفرنسيمتشرد

يقظةبحلممنغمرةكانتفالف"اة،القصةعلىلخذ1بعضوهناكعلىيكعالحاناتوفي.بهيقتاتشيثايملكلالائهالسكارىيتركها

العميق*دراكلهايتأتىانالمعقولغيرفمن،للموقفطفليهوحفولىالشبانمنثلاثةانيكتشفاذ؟والبوسالتشردحياةمنيخلصهسر

مملايتفقذلكانوالحصرمالثعلبحكايةفتذكرمشاعرهالحقيقةاغتيالبعملياتالقياميدبرونوراحواالحانةفياجتمعوا!رالجزائريين

انهاوعيهادرجةالىالحيادقيب!اتبلغانبممكئلاالتيآلفتاةمسضوىوعئدها،مخبرالىيتحولان*،اذ،،عليهما،فرنساداخلفي

علىمبررةعيرانهاكما،3،النفسمعلبمفيالمعروفةالحصرمعقدةتعاليكوميان"بسببذلك؟غعل!ولكنه.باريسولبغايالعشيقالهيعود

فيها.مشنغرقةكانتالتياليقظةواحلامالسرحانبلحظةاطلاق؟عطىالئيومن...والمأساةوالليلبالدم-الجزائراي-إغرقونها

اررعمثعلى،طويلةنكتةكأ-الىالقصتحويلىعلى*صراروثائيهااحراقالفرنسية(لمدنيةتعاليمامن؟الشعوبعلىالولايةحقفرنسا

،بالاخطبوطالطفليدتشبيهان(لا،الفتاةانفعالاتوصفجديةمز،الحربهذءغايةوما؟القرىوتدميروالشيوخ*طفالوقتلالزرع

.معقولغير1مروالائفعالاتالمش!اعرهذهكلالىالدافموجعلهيمتازلابالطبع"؟الهمجيةشرائععاىويثورالغزومنطقي!سفهعمرفي

اعتقادتعررالشمالىالافليمفىالياصاتاناعتقدلاانتىكماعنيقللاولكنه،الممتازةالسياسيةالثقافةهذهبكلالمتثردصديقنا

ةالم!هذءطيلةبشعر!ايعبثووظليدهلمدانيمكفاشابابانرتاةعنممبوولمناواحدكل"الجزاءلرئحوفرئسابمسروببةاحساسا؟لك

مجاور.مكانالىا.؟ورلتانبعدحننبم،اياط4ملاحقتثم،الركابوامامالىالطريقفياذاانتهاثم-فرنساسلوكاي-،السلوكهذا

-8؟كمفحةعلىأشط-حياةالىيعودوهكذا".فيههيكغر!الئيالعما(لى،اللعينةالب!رة
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الماسننغلب!وووفرلحثيونا!كيسكئصص!عهلحقيقةجبليهيتنبهلمحىدقتصمالؤارلعثطولمحم!ورلماشأ-1.تنمهثفدلمنشولابعاالصفحة-

المعلوبه.الاممحسابعلىيه

!ندال!وسعحاجاتلارضاءذرلعةوا.زخنماالانسانة

الهبوظءلىعزمواعندماالموفورةالزراعيةالغلاتالىينظرونكانوا

بعوثهممنالهدفيكنومم!والفراعنة،الشصيبار!لالبلادنحوبانقولهمثلمنوالانسمانيهالقوميةبينبهارمرقلكيالكاكبقدمها

والخ!را!ؤرتودنانوالفنموالماعزالمختن!بلمجرالشامالىالمعسريةويحتاجلهدلالةلاالتحديدهذافمثل،صداقةوالانسانيةمحيبةالقومية

اثمعاهـهمجحاواوالرومان،..ذلكشابهوماوالجلودوالحدربوالفضةالقوميةوبينبينهماالشبهومدىوالصداقةالحبمئاقشةالىىاولا

"..وصهـهمولمنفغة،م!بقيادتهمالعالميالسلم،التوسعاوضحالمهة!ع.القضيةلبالىوننتقلالساذجالفر!هذاامناللندع.والانسانية

فيتكن!بمانهاهيالامبراطورياتهذهكلفيالواضحةوالظاهرةالمجالفىذلككانسواءالعالميةالىالنزوعبانيعترفالباحتان

الدعوةووها-تغلالاكانتمابقدرالانسازيةالوحدة-الىدعوةجووورهامنذالانسانعئدظهرقدالسياسيالميدانفياموالدرنجيالحضاري

نالذلكالطبيعيومنواذلالهاالاخرىالتضععوباستغلالسبيلفيجعلتهالتيهـيالوحدةالىالانسانونزعة.القديرم

.ظافرةمعهامعركتهامنتخوجوانالمغلوبةالاممتقاومهااناحسبولست،الاسرةنطا!ضمنريخالظفجرمنذيجبصثي

منللاستضلالتتعرضانسانيةامؤوميةاكانتسواءالدعثواتوكلافرادبينالفرو!كلعلىقضتقدالاسةحدودفيالانسانمعيشة

اطماعلتحقيقاستغلتقدالوحدةفيالعربوامالوالطامعينالان؟هاز!بنقدرفييشتركونالواحدةألاسرةافرادانلاشك،الواحدةالاسرة

لانهاالمترمعيرهاكانولمذلك،الانحنىتزالوماالهاشميةالاسرةالفروقذلكمنالرغمعلىلهيبقىفردكلولكنالعامةالسماتمنكبير

الاقليمبينالوحدةنجحتثم،الضوسع!ب!ةالاطماعتحقيقعلىتقومدعواتنطا!فيلتعيشالاسروتجمعت،اسرتهمنافرادغبرهعنتميزهالتي

والنزعاتالأطماعمنخالصةاصبحتعندماوالجشوبيالشمانيمشتركةوخصائصتميزهاعامةسماتقربةلكلواصبحالقريةاوالقبيلة

نادونالانسانيةالوحدةالىالدعوةتقومانامكنفاذا.العدوانيةالتيالجزئيةالسماتعلىيقضلمالتجمعهدافانذلكومعلسكانها

الانسانيةواستغادتعدوانجةونزعاتتوسعيةاطماعاتحقيقتستغلالىالقرىوتحولتالاسرةهذهافرادمنفردكلاواسرةكلتميز

مستحيلا؟تحققهايسجعلالذيفماوتجاربهالماضياخطاءمنوالاشمان،القومياتالىوالاقاليماقاليمالىوالمقاطعات،مقاطعات

ايضايقالالوحدةتحقيقفيالسياسيةالانظمةفشلعنيقالوماالتوحيدالىمستمرةنزعةالحلقاتالمتصلةالسلسلةهذهفييلمح

اغراضتحقيقسبيلفيايضااستغلتلانهاالدينيةالدممواتدشلءنالبشريالجنسافرادبينالمشتركةالخصائصدائرةتوسيعالىتهدف

نجحتوقدالاطماعهذهتغلفهوسيلةالدلنواتخذتعدوأنجةتوسعيةالخصائصعلىبالضرورة!لقضيالتوحيدالىالنزعةهذهكانتوان

اتخئتفلماوال!دينللانسانيةخالصةكانتحينالديشيةالمدعواتالنزعة"نايفيهاعن(لجزئياتهذءمنجزئيةكلتميزالتيالجزئية

وجوهرها.الاصيلطابعهافقدتالمعدوانجةالاغراضاتحقيقوسيلةووالتيالجزئية*ختلافاحهمعووفالىصلحفيتخىاننشأبهالى

عندمانجحتالانسانيةالسواتانالتاريخيالاست!راءيثبتوهكذا،امتهفي*هيموبينومقاطعتهاالقريةوبينومجتمعهالفردبين-ممون

ورووانيةتوسعيةاغراضننحقيقوسيلةانخذتدبماونقيةخالصةكانتللقومياتمغتوحايظلالمبابفانالسابقالمنحىمعتمشيناواذاوهكذا

الفشل.؟صابهاالاخرىللشعوبواذلالهالشعوبمنشعبولغلبة.مبىحدانسانيعالم!للفيالمميزةبسماتهاتحننفظلكي

اخطائهمنوالاشنفادةالتاريخالىالئظرةفينفسهالباحثوبمنهجالتي*دلةهيفما.(لفرضهذاتحققينغيعزةالدكورولكن

مخنملا.الانسانيةالوحدةتحققاحتماليظلالتحقيقبميدالفرضهذاباننعترفاننا؟تحققهلئفياليهايستئد

بعيدالانسمانيةالدعوةهذهنجاحانيفترضانالباحثحقمناناستحالةالقاطعبالدليلثبتاذا*موجود؟احتمالايظلذلكهعولكنه

لل!سيطرةاستغلالهااحتمالاتمنالسوةهذهتخلعىوانالتحقق.تحققه

فرضولكنالوقوعممكنغيرزالماالاقتصاديوالاستغلالوالتوسع(ستقرائهعلىتقومئظريتهلأنباتالباحث،قد!هاا!قيالادلةان

الباحث.يقدمهاالتيالادلهخلالمنايضامقنعغرنجاحهااشحالةأكانتسواء،التاريخمدارعلىالانسائيةالوحدةالىالدعواتلمصو

تشاركهاالجزئيةالادلةفانتمامامقنعةغيرالرئيسيةالادلةكانتواذ؟،الدينيةبالعبمغةاوالسياسيةبالصبغةاصطبغتقد(لدممواتهذه

الصفة.نفسفيالوجودمنز(لت"فيقولللعالميةلاللقوميةكانتالغلبةانبحقويقرر

الحيوانجماعةمنطائفةلكلمتميزةقوميةوجوديؤكدالباحثوالبزنطيينوالرومانواكرونيينوالفرسوالفراعنةالحث؟مبراطوريات

الجماعاتمنجماعةلكلمتميزةقوميةوجودايضاويؤكدوالنباتوموسوليضيوئابليونوشاراكاننشارولأمبراطورو،تودالت.والترك

الجنسانالىا!لوريقودانينبغيكانالمنطقانحينفيالبشرية"الشكمنظلدونودفولمكملانهـراطوريراتوستنقرض

منانويقول.الهـائناتمنلغرهكماانس!انيةوحدةلهكلهالبشرينغشهالبطحتبنمطقنتساءلولكئناودقيقصحيحالاسهتقراءوهذا

العشىبمستوىللنهوضوالابداعالخلقفيالمشاركةالقوميةتعاروفما.الماضياغلاظمنالاستفادةاهميةالىمقالتهاولفيئبهناالذي

الأسمانيةعلىا)ضاينطبقفانهالقوميةعلىينطبقكماالتعريفوهذاذلكاليس؟؟اوحدةتحليقفيالامبراطورياتهذءفشلسببالذي

فيهواشتهرالمسافاتفيهالغيتالذيالحديثعصرنافيوخاصةهـنالمغلوبةالامممقدراتواستغلكلناجهمنالعدوانعلىقامتلأنها

العالمبقاعمنبقعةايفيالانساناصبححتىالشعوببينالا.لصاللتحقيقدعوةحقيقتهافيكنلمالامبراطورياتهذءان؟اخرىئاح!بة

نابل.الارضورن(خرىمنطقةاىفيالعلميإيتقدمثماريجنيمكاسبتحقيقفيالد!ثوةلهذءاشةل!كانتوانماالع(لميةانومدة.
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/نجؤدمهالذيالإ،ضاحمنلمزإإريحضاجلازالالأمرباناشكلرواكادالقمشضركةنبضاتتنبضاصبحتلهااطماعلاالتيالشعوبقلوب

4ثقاؤءتمنونستةءبىنظرهوجهةجوانبكلنضهنضمفلكيالبا-ثلناوانال!!في.العالمتواجهالر!لمشاكل1منمشكلةمناكثرفي

بحنه.قراءةمنلئاتدوا!*يالواعيةالعميقة،الجزائرفيا!رائعالضضالومعركة،العنصرير4وا!زرفيرقة،الثلاثي

ؤ-،نةإوةهـوءواالاخلاء!ءنيكشفالنهىعزة(لرلمءورمقالكانواذا.السلامبتحقيقوالمطالبة(لذريةالتجاربومنع

طارءعإء4طلبو(ن،الاخلاصفييتنعا؟كه-بدورعليالاسضاد.مقاللترقيقالمواقؤطهدهتستغلزالتماالدولبعضانبهالمس!لممن

.كثهرةا!يانفي""الموضوعءنبصاحبه!ج!دالذيالشديدالحماء!اصبحتازهالدرجةمكشوفةاصب!تواوراقهاموقفهاولكنداتيةاطماع

اذوالاسف-بدورعليالاسعتاذبيندارتالمتيالمئاقتنعاتتتبعتوؤدالموؤفاهاالوقوفالىالداعيفماواذن.الانساربهبةضداعءنعأجزة

ترتفع(لمناقهةانولاحظتالادابمجلةصفحاتعلىشكزيغاليا!مشقبلفيولوقيامهابالستحالةوالمئاداةالانسانيةالدعوةمن؟لصلب

يشبادلهاكانالتيبالنقائضتدكرنيمستوياتالىوتهبطحرارتهادرجةوبينبينهاواضحتعارضهنالرليسانهيبدوالذيالو!تفي،البعيد

الشمتائم.زء،دلدرجةالىاحهاناوصلتوانةيالادباءمنالقديمالجيل؟ال!دوانيوالاست!للالالاطماعرونخالصةتتحققانامكن(ذاالقوميات

فيالخطابفصلعنردورءلميءادالاسمقالةدوانقرأتوصينالبحثدلك؟قراوانابهاستاحم!اكي،عالاقترومظامربعض!هذه

سينتسدمبدورعليالاستاداننفسيوبينبيفيماةلتالفرعونية

نالاحطتوكني،المشكلةجوانبفيهيمكشفهادناموضوبميابحثالنا

افكارمنمافيلارغم،المقالةجوعلىطريسفيمارالالانفغاليالطابع

رفيمطآمعارلالفحيسةبدوبههابشمعرلمىنالاطسماسقذعلىعليلسحمات!هدإا"كطلاىانولقيمةىلاوأ)ي!واو"أعرا!اوصىلأا!!ما

ؤ،و،ناحيةل3منبهطونيرحيوالخيانةالغدرشبياطينوانمقالتهيكتب

اهـرىالىجزئيةمنسرعةفيو،ضتقلاختطافاالحقائقيختطفلذلك

واكأ4الاقوىالقضيةعنإ!(فعبافهفيهاشعركنتالذيالوؤتفلأئيلاص!ديمطاع(طوبلةقدلم!ة)القدرجيل

الاح!صام.اصدارفيمولىصيي!هدوفعهيكوشاكثرلكا"نلذلكنجبايرمب!كاناصركمال(شعارديروا!)ت!بجراح

رأحكاهـ-!هاوالبشرعلىبأحكامهتت!لالاحكامهذهاكانت!اءاق!فاجمسثصيلا!:مثسبيلفي

التابىبح.على

ب-دالمعاصربنالمفكربنمنوأساتذتهبلزملا"لهعلىحكمهفيفهوسليممصطفىشاكرمتاموأؤو"ال!مد؟رات.من

ءلىوالتدجيلوالتهروحالخيايةالقابرورعاربمكاىالسهـولةمن

منجللااستاذاوضعانهبل.تثيتآوتروودونودبهبمنالفرنسيالتفببوعيالحزب

الحميدعبدالدكتوروهوالفرعونيةعنالمدافعينموضعفيجيلنااساتذة
اموق!د!لياله!ال!زائرو!ضية

عا-اءتمدوانما،كاملةبفكرتهويلمءتابهيراجعارغيرمن،ونسى.

الحمبصدع؟الد،!وروكأن،"ا!اء"ةبجريدمنشورللكخابتلخيصح!ادي!ونا!ا!سةالازمةفيو!!وعيةنحن

عليالاستاذانوالغريب.ظبه3بهالخصىالتيالطريقةعنمسؤول

والتقدبصالاحتراممنحقهااعطائهافيلا؟قصرنفسه!صفحينبرالور.لحوياديب(إقيصة)؟(!ريعود!ى

-شكرينحاليالاستاذالىموجهوالحطاب-ي!أكدانوأرجو"ل-.
نا"حبمادمتبخدقودن...بعديخدقلمإكلنيسوف!بموالذيكاملصلاح(مسرحية)الهاوية

شث!اصملاحددولأبا!لاسهلاوااددي!سمتلقييلالهاحرما!صفيمالخ!البمهمهدهام(مثلكاموالبير(مسحيه)كاليغولا

(رجوانني.احدالا.لشرفالتي؟لالقابهدهءنثلا*بئا،لقبينعانقه

ح!لفهيهفبانالقادمةمقالألهفيبدورعليالاستاذ،"تفيان

وامضللوناومخدعونبانهموصفهممنلهلابدكاناذاالرأيفىهـنتتالب

الحالةهدهوفيوتعمقبحثيعبالخيالةلهثبتتاذاالا،ن
طر،تجه.فييقفاوعديهيعترضاناحدل!طحوسسطيعاترواووعه(!طليعةدعأر

احكامهفيبدورءلي*ور"اذعلط/سيطرلا؟هـفاعهداكانواذا

وف-،بىءـااركتساربرغالقضلإتناولهو!!ايضاعلي4سيطرفانه،العسرعلى

ال!رر-!العثروتاديخبل(لفرعو؟ىالنئاريخكلعلىحط؟د!و:!4.بروت1813.ب.ص

بر،موص!وءماحدوثاالتاربحهداءظبالحد،ثلاإكنفرلملذلكوهو،كله

عليهماحتقارءوتوزيعالترابفيالفراعذةر؟وستمريغعلىيصرانه
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وتقسيمهاالاسلاميةللشعوببالاس!إقلالوالتاويح-نماحيةمناوروباسط3التاريخيةال!نرتهمعاشوا،لهمذنبلاأموات(لفراعنةانحينفي،جميعا

عليه؟ليمهـهولافضلذلككانءددهاكثركلما،رويدةؤوم!ياتالىمحضارته-اسشغلالالناسبعضحاولاداذنبهمفما،ودفنواوما.نوا

للارهنفلوحواالاخرىبعدواحدةخاثرةالمهألاجزاءمذهابتلاعذثكبعدقادرألي!ورعليالاستاذيكنألم؟استعماررةا!دافتحقيقسبيلفي

وللعربوحد!،العرب!يةبالقوميةالاسيويةالمنطقةل!ولىخم!سب،!لازىادالتار/جخلصفحاتتشويهفيرمنالمحدثبنانؤرعونيةانصار"هاجمةعلى

بالمقاومة.قو!ات4القومياررعواتهدهولكن،ابخ"سبربئميةبالقوم!ىسقيئ؟ا!وتىرؤوسعلىأ!لعنا!طوصبا!قدء13

ئلأ!محعمار1فيترىكالتا!تيالاسلاءيةالمنطقةشكللموب"نأ-ـثح!)بةب!ناو،ب-يخيتصلفيماغريبةقضيةايضالنا.إقدمليدورطءذ4،"يلأس.س

-اتخاذفيايحقكلاهاوكانللمنطقةجد/بىاصليببغزواالأشروبب41علىيدلواحدنصالماماكاررخفيليس)ابرقولقهوا!حضارإت

المشكاةحلانىيرالاوروبيينالكتاببعصكانفقد،الموؤفهذاحضارييان3اودولةشحصية-اليهامينالمسلدهانيوقتلمصركأن

محم!داثنبيفبرالاوروبونضبشانيتطلبسعيداطيباح!ل!الهمرقيةوب!نالفرسيدعلىمرةلاخرالؤرعوزيةتقورضبينانهذلك،واضح

فيالمسلموني!تجمعانلذلكطبيعياوكان،الامرو،نجتهـيالمد/ضة9ي."والروماناليونانفيهاسادعامالفؤرابةالمسلمينذهاب

.الاسلامبمجدينادونالعثمانيايخليفةحول؟لمتىرقالدولكلصعتفاعلواالعرب(نالىتشصرالحقائقكلانبىل!بوالغ

فء)نجمثاورفكالواالامراولالقوءيةفكرةهما!خهؤالذ!أمابينالتغفاعلقصة،اعطوهمكماحضارتهممنواخذوافيهاأنتشرواا!ةكب

اعتصرو!والذينكيالترالحكمظلفيدينيااضطهاداتعاز!ا!كأيالا!،ـياتولصل.بز!نقاالىلاتحتاجقضيةف!بهاسالواا!تيالبلادوبرينالعربا

منرديلاسكانهجميعارضهعلىيتساوىالذينالوطفكرةاوالزوميمةقبلمهمالغز؟ةكلوؤاومترفضتالتيالشعوبانفبمالسرهوذلك

حولر(المسلمينتجمعمنقوتهاتهمتم!التيالنركيةالخلا!ةس!طرةلممالاخرىالاةطارفيالعربانتشارلانولغت!!المرلطل!ينتقبامطقد

لكفاءهم.الاولالهدفهوكط3الترالاستبدادمنالتخلصكانوالذينما)وضشحوهدا،والسيطرةالاستغلالبهمقصهودااعس.إغزواير*ن

الكفاحتاروخجعلعاملاالانجليزيللاصتلالمصرخضوعوكانفيالعربيمةاثاغةوقبلوامسالمينالفتحفابلواالمصريينانفيبباث-

منالاسيويةالمنقطةفيالعرب؟الكفاحتاريخءننسممبيايخنظف!-هالابرضسىوا!تاريخ.والرومانواليونانالفرسلغة!جهرفضواأيذي(!وؤكط

العناهـرتشجيعحاولوامصرالانجليزدخلوحين.؟لعربيالعالماذيوادينيةصبغةاتخذالذيالكفاحذثك،اإرومانضدرينر(لمصكفاح

الاولالص-!وبابأرهاالسهكأايعلىالمصويينعداءو"ر!ببزالم!ريرلآشخصيةفيشخصبتهمتذوبانتيقبلا؟صريين!رفضواضحارمز(كان

السرايضربفيالقوىهذها!خلالذلكمنهدفهموكان،لىإعصرريبئالشعكلراخذ!سالاسلاميةالدعوةانقشارولان.بزهـينالمعإرومانا

الفلاحسينمنوتعتبرعمالمصريينتحتورركانتالتيال!تركيةوالادسققراطيةاث-هـولوبينبيئهالسدوديضعلمولانهوالاسإغلالللعد.انالواءعح

،مجزأةا!يريىمعركأا!بحتوبذلك.اعتبارولا!،ملأءر(مةالذ.بن.الدولت!لانالطجميعيمنكانفقدحضار.نهاوءلىعليهاواقبلوىالاخ

وقسم،الاولالعدوهبىالتركيةوالارستقراطيةالىصراي!رىفقسمم!؟تا!ءي!يمئصهـرةواحدةشلة3فيالمجميعينوبوانءلم!بهالاخرى

واعتنق،عليهمالعداءيركزانيئبغيالذينهمالانجليزانيرىاخر.العربيةوالحضارةالعربيالكيان

فكرةالالراهـواـنكروامنليتخلصواالمصريةا)كورويةفكرةالاولطالفريقمقالقىالىاساءتالتيهيالأحكاماصدارميالمإعجلةالئزعةهده

البقاءفيشرعيتهالتركيالحاكممنها،بتمدالىتيالاسلاميهالخلافةالتيالرئيسية(لقضيةمقالهمنلنايتضحفلم،بدورعليالاستاذ

الاسلامية،الجامعةعلىالقوميةالرابطةوفضلوامصرعلىحاكمااإإيللظروفواضحاتخطيطالنايقدمولم.المقالهذاموضوعكانت

الحقاصحابايالحقيقيةالمصالحاصحاباسمانفسهـمعلىواطلقواالقضيقىعبءبالقاءا؟ضفىوانماالمصريةالقوكليةفكرةظ!ورالىادت

منوالكثيرالسيدلطفيهو!ءيرمثلوكانوطنهمبخيراتالتمتعفيالق!وميةرخيانةالفكرةهذهاعتمنقوامنكلواتهمالاستعمارعاتقعلمى

الاراضبى.ملادمنكبيرعددالىبالاضافةالفترةهذهفيالمثقفينالسياسيتار؟تمنمت!صلةطويلةقننرةانمعنلمهصكموهو،العربية

بالخليفةمتعلقةماتزالفكالت،الثعبمنالعادربئالجماهيرأغلبيةاماسعرامثالمنالسياسيونزعما؟ناهافيشتركالخيازكأمنكتلةكانت

!بموكان.الانجليزعلىكراهيتهاوتركز،الاسلاميةوبالجامعةا!تركيال!هدوط4ولطفيهيكل؟مثالمنو(دبا؟ناومفكروناكاملومصطغىزغلول

انقمماماالوطنيةالجبهةفيالانقسامتعبيراعنالامةوحزبالوطنيالحزب.الاقلعلىاغلبهماوالسابقجبلناروادوكلوالمازنيحمهـمين

الفكرعلىايضايرضعكسكماالسياسيةالناحيةفيصداهيظهركان،عنففيويحب5يكرانههوبدورعليالاستاذ"لعالمئعكلةادط

.والادبالمصرركأالقوميةدعوةكالتوادا،الكراهية5هدحدودعندويرتوقف!

هـدةالمصريةالقوميةفكرةسيطرةالىادتعديرهـةعواملوجدتفيها،لاجدالحقيقةوهذه،رجعيةايةانفصادعوةالمحاضرعصرناةى

الوطنيالتجمعقوةمنخشيالانجليزي(لاحتلالانوذلكالزمنمن،الدعوةهذهظهوراسبابالباحثالاسناذلنايحالىانلمنبغيكانفقد

القوةهذهضربعلىالخديويمعةأتفقدنتنموايحادثةبعدوخاءصة!لحداعتنقهافلماذاخالصةاستعماريةدعوةالدعوةهذهكانتواذا

!بوافحةالمعركةفىصبحت،الوفامطبسياسةسميفيماوتةتيتهاالمىدوافعهـمهيوما،الحديثةالنهضةبدايةفيالمصر.ب!نءئكبير

وخاصة،اخرىناحيئمنوالانجليزالسرايوبينناصيةمنالشعبتاريخيقىفترةعلىبالخيانةحكمانصدرانالمعقولمنفليس؟اع!ئاقها

حركةظهوراثرنفسهاتركيافياثتريهةالخلافةمركرضعفانبعد.برمتها

الوطنياتجصعاهظعلىدليلاصد!9191ثورةوكائت.الؤتاةتركيافيهاالصراعمظاهركالتفترةواكبتالمصريةالقومببةنش!اةان

منالامةعنصريبينبالدسيحاربونهوالسر(يالانجليزاخذالذيلمحاولاتالتركيةالخلافةمقاومةعلىتتركزباسرهااثشرقىة؟لمئطقةففي

بكلالانصيزوحاول.احرىناحيةمنالاقلهقىاحزابوا!*غلالناحيةواقتسامهاالامبراطوريرةهده؟جزاءتؤ!بتالاستعماريةالاوروبيةالدول

الداخلفيوتمزيقهوخداعهمم!رفيميالقمالتجمعهذاتقةيتوسيلةفني(لمسببحيةالعناصراثارة:واضحيناتجاهينالتفيتمحاولاتواخذت
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الىايضايحتاجموالهالطاتقبعليهبنيالويالفرلكهذاان3.منهمالعالمفيالاستعمادمقاومةمعركةليفتتالضيوةجمرانهداخلوحصره

لمالمؤلفاكطماف.بهالتسليمنستطيعلطيالبحضمنالكميرحومحتى.حدةعلىكلهاضربهاهسهقجرئياتالىويعيئهاالعربي

للعمقالمخاطىءالاعتماعي(لمفهومهواهلوهي:هامةحايقطليايوضحفيالعربيبالشعبليلفيحولهالمضروبقالعهرانمصيفيالشعب

فيالعربيمجتمعنالخصمعاصرمفهوآانهامقدلممفهومالادبي.المتنترك5مصيروتحديد؟لاستعمارمنللتخلميالمشتركةمعركته

الانتاعاستمرفطيفقديمامفهوماكاكفأذا.وحدهاالىاليقالمرحلةايضاحاولوافودمصرهيالعربيالشعباشنغلالالانعليةلحاولوطما

صصبنوطهو(لعهادهيكقعيقفيالمعاح!رالعربيمعتمعنافيالأدبيالحربفيتريهاضدمعروتهـ3فيفاستغلوءالعربيالتعمعاستغلكل

الحالحوبمرحلخايتحمقحدنثامفهوماالمفهومهواكانوافا،وغيردماغراضهملتحقيق(لعربيطالعامعةاستغلالحاولواكماالاولىالعالمية

؟بالداتالجيقهدافيظهورءالىادتالتيالعوامقهيفماوحدها،العربيبالمصيرماوض،اايلاعبفيالمزافةالعروشظريقعنونحعوا

الاعيالمنحظااسعدقانربماعيلنااكالىتشيرالدلا"هقكقان،العربيللشعبالووميالدعمعمواومةعمعععهماحسوااذاحتى

الععوفلكبعممصافلصيوالفنيالادبيالعمقبمههوآيتصقفهماالساباطاحدالا.نحدعالتيوالتجزئرلقا)ننورقةدعواتائارةالىعديدمنعادو(

علىلايوضحتحبألسمهزبيليموصطنفسرمنفيههيكقخافالذيمنوغيرهاوالكرديةالسوررقوالووميةالفرعونيةالىالدهوةوميها

طانتالووتفلكوفي"فلاحمصرق"بعيوانفنشرهاطمحازمستوبله.بصلابةسبيلهافيالوقوفيجبالتيالطائفيةاليعرات

وطانتالفكاهاتبابيسمىبابفيألادبيطبالمةصلات*ئشرالوصصهانالجنوببثالاقليمفيالعربيالشعب(طاقولهاناريدماوكل

المحاطمفيمفبولقمحنلمشهادتهاكلدرعةليلدوراالموسيوحنسانيف1اوثربانوتخبطمرحلطمناوثرفيمرقدذاتهبتشافمحاولانهفي

بالانوراهصمهددأالمفطرالعربيالشبايلمنالجيقهطاطانواكاالشرءحيطقمالاسلاءيقبالعامعةتارةفدمو!اتجاهمناكثربينوتخبطمرحو4من

منذوالمفكرينالادباءاجيالتنقرضلمفلماذاوحدهالسببلهذ(أخرىتارةوللانجليؤتاهـةللاتراكعبوديتهمنالخلاصوسيلةانظن

بعيد.عهدالتيالمحاولاتهذهبعدانجبرااطتشفثم،المصرية؟لهوميةفيهي

للعمقالاعتبارددمحاولتهفيافادناالشريفالاستافانلاشك.الكثيرالعربيالشعبمنكععءالرائعةالاصدلهحويقففيهاتنبط

فيالادنثلازمطحقتطديممحاولهولفيف،مجتمعيافيوالادبىالفطرةبيطتفيوالاالمراحلهذهدراسةفيموضوهيايكونانالدارسعلىوان

كافةمنالمشكلةالىينظروشمولاعمقااك!ربحثالىتسحتاجعصرناوتحبطهالماضياخطاءمننتخلعياننسضطيمحشعليهااللعناتبسب

واعتبار!اواحد"وية1زمنالازمةالىالنظرعلى*قتصاراما.زواياهاالاستعمارمنالعربيالوطنتخليصفيالعربيةامتنااهدافلتحقيق

شيءفيهفلكاكفيمعييعترفالشريفالاستاففاظنالوفدالعاممص.متييةسليمقاسسيعلىبنائهوفي

(يوما.(لمشأيطمنوالهرويفالتجر)لئمنوعلىبدورعليالاستاذبحضعلىلاحظنامااخهبالملاحظاتبعةثهذه

الخندححفي...الله"عندزانبسميرف*نسطبحثاما-4صاحبهحماسةعنيكشفالذةصالميهعهناخاصةبصورةمنهعه

تستعدكانتالباحثةبانبهقرااثناءيشعر(لقارىءفان"الغميقتتوفراننرجو؟لتيالموضوعيةمنالمزيدالىحاجةفيولكنه،واخلاعه

هلىلعمام1تعطدوهىولكنها،الروايطعنمضقتحليليبحثلكتابومالقادمةابحاثهفيله

بحثهاانووجدتالمحةنازك*نسلأبحثت2قرالثحثهذاكن!بة"الادبيالعملمفهومعن"الشريفالطيبالاستاذمقالءمعل-37

تدفعقاوهيينميلتهافدمتهائلتيالفيمطالدراسطبعدمعاد؟كلاما!بيفونواحسا-"منالادبيالعمللويمةمجتمعاتيادهملتوضيعطيبةمتاولط

للرو؟يطاخرىدر؟سطهطهليست،وبعد"بةولهاالاهتفادهكاالىاوناحيةمنوتسلبدةترفالعملهذااكفييتمثقالنراالميتافيزقاي

الموقفمجلافيالنقا!منكميرفينازكمعفألتقائيالشاملبالممئىءلميه.يبئجرالاصاحبهحقمنولشىالماديالجهدعنمنفصلروحيجهد

؟بخعباداتها،علىالسكووحاولبمنبمظهرابدويععلني،للروايطالنفريخوضيججادةالمواللاصبح(لحدهذاعلىببحثهالباحثاقتصرولو

؟لتيالتكوريعالمراحلىاحدزثعلىخاصنوافطاافاكاحبولكنيي.عموماالشباكالادباءعهها1يوالتيالازصةروا؟منفياوية

والبحث"؟ساسهاعلىالروايطبكملساميشخصيفئمونازككسمتلطبيعةالمتخلفالاجتماعيالفهمهةاانيفهمياانحاوقالمقلفولبئ

الايمطدر(سههاعلىالمحسطئايلكالانسفالىتحيوالتحديدهناضوءعلىهذاتغيروان،ادباءناتواجهالتيالرئيسيةالازمةهوالادبيالعمق

علىالباحئطتضيفهاواضافاتطط-بجزئيطخلافاتمعارسالطاعنبوضيتهوولف1خرجوهكنا.الازمةهذهمنالخذلاصالى،ؤدىالمفهوم

السابق.زميلتهابحثمن"شكلةالنىونظر،تطيقممااكعرالدلالهمنوحملها،حدودداعن

الديلبمحيي*سيافترعمهالذقالبحضعماخيرطكلمطبطيت-5فييثيرالشريفالطيبالاستاذمقاقفانوبذلكوحيدةزاوية

اننرجمأطستاذبئلوقد"السعادةعنو؟لبحثكامو"عناسماعيل:التسا؟لولنالكثيرقارئهنفس

يب!والبحثانغير.التقديرعليهيستحقمشكوراجهد(ترجمتهفياسبابردواقدالادبلازمةتعرضوامناكمراناولاالكاتبافترضلماذا

اقليةانبل.سليمافهمايفهمهانعربيقارىءكل!لىالصعبمنوانيماعمالهمعنيوجرواانالىالشبانالادباءحاجة؟لى(لازمةهذء

الفههلأمبطالانئكاملافهماانيالاينئهطامثقفهملهايفدرالتيهيضئيلطالانتاعازمةفيالوحيدالسبةلاعتبارءعلىوحدءالعاملبهذاتمسكوا

الاوروبعيةالثقافةجزئياتمنبالكيرملمايكونانالقارىءهنيتطلبلدزمةالجوهريةالاسبابمنالسببهذاانفيهلاشكمما؟ا!عبي

مرقتبو(لمااقعمقلألئوخاصفارولفاليهااشارالتيكامووبأعماق؟الاسبانبمنغيرهدنيبحثولموحدهعليهالمقلف(اتصرلماذاولكن

فامضا.اجزائهمنالكميريجعلكبيراتركيزاالحلافييرونوالمفكرينالكتابكلانايرضاافترض(لطتب؟نثم

الىالرسميةوالجهاتالحكوماتدكلوةفيوتلخص*زمةلهذهالوحيد

بلرطه؟!سنعب!دالقاهرةللمتفوقينومعوناىجواثزورصدوالمفرين*!باءبتشجيعيدهونهما
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يكونانوالاصل-بالفعلالاعمالهذءمنالكثيرالمحسدقد-متكامل4(!سى-*
...

للقصيدةالعضويمرالنناءينمبمشيئابالصودةالتعبيرمناللونهذاااو!صاثداررور

كمل،وللمرئيكتللمدركاتنشخيصعلىويساعد،البلاعراعماقويىالو
هـ

..ء،و.،ااءور..ارا/500-11!صفحةعلىالمنشورتتمة- علىقدرتهعىيكسفلمباسرلساعرعييخثيقيقا-عميم
حمسمءعسه!محسهصسى!سى-محسىعسهمحىع!-م!-

المملمابينء!بطالذيالرمز!ستخداموي!مهدلا..والتجسيدالتج!ميم

المتشابكة.العدء!ةوروافدهاالشعريةاننجربةوبين،والمتلقىانشعريشاحبو!،عضتحدثالذكيالنتاجهذافيالصديقةوجهان

الخارجيةالصورةمابينفصلقدالشكلهذاالتزامفيالمغالاةلكنا!لانطالعهالقصدةفيتمثلهالذكيالاخرا!صوتهذاانكما،م!ور

منيرفي!طارعوكأعبحنا،الحقيقكبماا!جربةوهـجسينالمثعري!وصيستمع..اخرليصوتدائماانه..الجامدةالسلبيةصورتهمن

ومع-والعينيذالذصنيذ-بالصورتفيلىءثصائدالنتاجهواالواناشميمئفيقلالققعيدفالدراميالبناءفييفادكولا،يسمعولا

الشعوريوالتيار،اسنهـاكدالتنعريوالعمل،باهتةباردةفالتجربةذلكللهاعصيتحانفيهوالاصل،الشعريلملعملالخارجياوالداخلي

هذهمثلامامثساءفلونحب.اخىءطممللعالخثوحتاكلاايئتنذرللصوركيهتتكاثفالذلهالباونعالمهننهعالمنقعههوجدأنهخلانتمن

وانسياباالتعبيرفيبلافةهنلثان...صور؟دضاانصحيح:الاعمالكالاعترااظمنلوننريقعنننله-وتونضنقفوا!ر؟أدوالانوباعآت

بالنسبةاكمنرهـذءلكفقاثعنريئاثرلالاتاينولكن..حرىثفينسميهانمايمكطنالىالنهايقفيالظتاعرليصظأ،الصييالهامسى

الاصال!""قضية!ريدءنتثوروهنا-الشاعرأين...؟.!توقين!االشعربم!العملفي"الصديقة"وظيفةتكونبحيث"التطور"بمرحلة

.اهـطورهقبههـلبالكحهيأثرناىاال.به!ذينظم،للخيفنرفيبينيصغأالوزنالعميدهالنةسيالمثعرىبمثابق..

باسمالانمايعرفهي-الموضىبهذاتتصلارتي-الثانيةالجزئيةواتعسورالانفعالطاقات-الشعركيالعملطبيعةماتسمحبقدر-

عنيتحدثونالكيريننجدانحقامضحكااصبحولقد."الرمز"لمنكافيةامثلهوحجازيوالسيابالصورعيددواوينوفي،والتعبير

الشعرهكاظواهرمنجديدةظاهرقانهعلىالجديدالقلعرييالرمفن.الاصيظأالناهأكبادتقييقيريد

للرمزيلفونبينا!اووفأارة،وا!ىثمرثيقرظهوثاندون:ممدلنحهلوخكيكتهابنلمىياتيتهيكوأبالقديمالظأاعركانلكد

..الرمزيقوالصيألبكالفظشويفقرك،الفلابنتيابا6لذويهقا!اناقتىثب5انظروا

نتيجةالجديدشعرنامنكثيرفياتشرتاتيالرمزثلةان،لايمتلكومايمتلكبماويبمد،اللوعةهذهكلماتقلبهوتثقل،طعامه

وغيرهماطرفيهاحدحذ!الذيوالتشبيهالاستعارةا-تعماللشيوع!اقىالخارجهةومعارىصراعاقطكلفيانظروا:المعاصرةبلغتنااو

قدكمن!بالرمربةانبالتاليلاتعني-التعبيرفيالبلانجبةالوسمائلمن.!التمجيدومناطالمفخرسمة

النتتسعوانلابدالظاهرةفانوالا-الشعرهذاحصادالىتسللت.اليومالجديدالشعرتجريةيمادسونممنالكتيرونيفعلوهكذا

الرمزية""تثيرهاالتيوه!جشماعيةوهـلنفسيةالفلسفيةالقضايامنلعدبواصبحت،الئتاجهذامنكعيرالىتتسللالخطابيةبدأتهناومن

الجديد.شعرناميبالرمزفسميهفيماعدىاوظ!لهاوافي!نصربوجدانالافنرافوليسخارجيةمعاط!عنللحديثقنطرةالصديقة

نتلجمنكثيرفيالرملههطايستنزبأاللنومنالمستنوبهاقاوعلىخاصكومألنكامعكدافيذاالمابمبهقابلهعلىالخرأيواصبتت،داخلي

هنامث!لاولناخذ،العربيالشعريالنتاجمنغير.وفيالجديدالشعررحبامجالاالجديدالشعرفي"القوميالمضمونقضيةصارت!)انبعد

هكنا"و"فلكوخأكاني"دواوينهفياسماعيلن!نمصمندالفاعر،بالدابالفعرلثافتظأتفتينمفبردانيعتندون؟لوينالفعراءمنلعديد

كثيرامتلاءمنفبالرغم."واصفادنار"و"المفرأين"و"أغني"عنتري"طريقوافتعال،المعركةلظىفيالثعامروجدانوانغماس

مايتصلياصة-هـلرمنزمنضخمةبمحبموعقالدواابينهذهقصائدمن.وجدتهكنيتهتثيرنافنكاملاشعرياعملاللفاعرسيظتمن-للخلاات

نالايمكنفاننا-واننباعاتهومتظاهدهصورهفيالرينيبالالمارمنهاالفاعرقذنيق-كلصابتفي-.فثير،المقتضكأمنالاباويقوهظه

الرمابيلت.منللغربيننيفهمهالذيبالمعنىرملب،4شاعراالماعرهذانعدنرباننا،المكظأمنمننققبهالنتكعرمنلانققبانناالبديهيمن.والقكرق

ابدالايمنيوانهالتعبيرفيصبغيةطريقة-الرمزهذااناذنلنقلبهالاقتناععلىقدرةوانما-يلتزمهبمامقطاقتناعاليس-المفكرمن

ممثلاقلجديدللشعربلانتاجنابعمدمنلاننفيهالويسالرماتفلالمالمونهـنلمونايلتزمهلمابالثسبقالثناعرمننريدولكهنا..لهوالصمالس

الغلمر.جالنظهكاقابعهويكون(نننفيولكننا-اعلامهفيثعؤمنيعتقدهلماالولادانيالتمثثثمنلننا..لهلتالتصوفةيهالنناء

يكننلكيكلجديدالشلعران-العجالثهذهفي-ابثوااخلاصوهـنالمثرثروبككقبم..الكنكبفيبعيداالتةبامهايبنى.بحيهو..به

التعبير،فيكطرعقذالرمزاستعمفأقديكننانلايكقي،بالنعلرمللياودؤظأوانوبنعاتصنرمنالفباكئياتسوظتسقحهاعلىتونوولا،نفسه

بالدلالاتزاونرل،هـمقيامضمننااوفامفمونهيكونانيجبوانمابحيث،ثاخيرا.ثأتهنبرتناسلظةيالغبعركيالعمحهينتظمهاالتيتلك

*نجلءهذلبخصلئصولعيلإكننوان،وللاجتماعيةوللنفسيقالفلسكيذ.التقنائيكمكانقالخوابيق،الامسمىهتالذأثرلايىهت

..وابعقدهثبعنامرهالتعيحتر)مانسمميههياليهانفيراننودا(خنيالثانيقالظنهرق

.الادابمنالمافيالعدررقصائدالىوالانطليعةفيتعدالتيالظاهرةهذه.."الحديىالشعرفيبالصورة

علوشناج!للشا!ر:مارياخننيالىصغيرةهديةالعضوإبئخصائصهاظليعةوفيبل،الجديدةالشعربةالحركةمكالسب

الارتباطوثيقةانها-القصيدةقراءةفور-احسستلماذالاار!يمانرصدقدر-الائ!الطاهرةهذهعئدالوقوفنريدولسنا،والعياغية

للشهر""مجلثمنللملضيالعددفيالفإاعرلنفسنفرتاخرفابكصيدققيالمغنلاكان:نولاهما.بهاتتصظنهامتينجفبئيتكنالىاكخكرق

واحدظالقصيدتانكتضمنهاالتيفالتجربة."الفرار"بعنوانالقاهريةنسعريعمللخلقالامثلالمطريقانهعلى،بالصوركالتعبيرالتغباتأ
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ء-ئشيئا-الثمراليانعةاق!صيةاالحدائقفيوالطلال-البحاروالرادطو.إلمةوالرحلة،والاصقاعالبحاريجوب"جديدواعسندباد))

ؤ-ج!إء،روأا!رء،لىفبمالنخيلءعا!بحثركوناناف!!ؤ(خ،ا)*رإركأالذيالاخروصوت،حزينو؟حدلحنفينغمت!انوالقصيدتان،قليلى

الت!جررةدراما.نأخدهناومنا!باناصاوموفبلمح،ر؟تنببئاالىء،ر.القصيدتينفيواحد"عزيزتي"لفظةا!ضماعرلهاختار

(أء،ن!كأ))الحدازقفي"الظلال"عنالبحثولمكن،عن!وانهاوكلعظمزر!اوالفمعذرة-عزيزتي:"صغيرةهدية"قصبرتهفيالشاعو-قول

بحث.الى،جتاجلاامر(1اثمراالى-ابىحرذبائعمناكونوربما-ا!،رمالتلفنيفربما-معذرة

ؤتصاد!يرأ.رءبفيتت!الىالقصيدةهدهفان-دلككلرو!غبموبا..ايقمرولاالشمصلاتعرؤء-التيالبعيدةاثجاهل

.جدالبلاالعددثلانني-ال!،رلاارىقد-عزيزتي:"الفرار"قصيدةوفي

دءرىءإىفنهط،حاز"فيراقصة:ايوبكاملللشاءر-فو)بئبيننالان-انشصاردوعةفيكضم1لن-اراروين-ار(5ان؟ستط!ع

بحبتعيمشفهينوريةولانها،سهعودانهوتؤمن،طارالذيؤ،رسها.البحار

م!لىدونهايرق!(لذلينالالافاغراءآامادارح!،بؤلمبه(رحيدو!ن،واحدافجرىؤإن،المقصيدتبنفيجربةتوالىالمخاطبوحدة(لىوبالاضاء"

.الفوزفييطمع"نهـأ/ل3و..ليلةو!ق!رودتينالشاعر؟ختارهاالتيالتور"!لةانبل،واحدفيهماالنفصي

(ل!-صينةزءوربئمقا!حوللم!اتدوو..بالصورمزدحمةاقصبدةاالقه"*بتينمقاطعخقامفيبعبنهاؤافيةاختيارفانكذلك،واحدة

المجنوفين-الردفينحولى-النهـدحولاتنرطةمنالاعاروقي:فهي..والخارجيالداص"ي(رء!ميمينفيالخصءدتبنوحدةمنأليمهماذهشايؤكد

-روودا-ضنأنهـسلمبر؟اطراكالت-الغابةؤيزنجي(شعرهاناراكانتةوا!-دقصبادةانهماعاىا!تعاعربرنجتهصرهيالملمادأن*نجعماءلىي!جعل!نامما

؟الغمإفي!-شبىالوحالعينولىررق-اللونإلافبونيالثعبانيالجسد؟واحدشعربماعملاو

.الينبوعكمياهرائعة-القمحءالخدكئيفيشاعتالتيالمفرداتمنكنيرا،بادقصيدةاناولااشلفتني

ا(وذكثمارناضجة-كالز!رةالنكهةعابقة:هبىثم؟!تجاربمناللونهذالمثلمصاحبة،الجديدالشعرنتاجمنكمير

..كالرمحفارعة-حقلكفراشةشائقة:وهي-و؟لقفارالبحار-الشراعانطلق:مثلفيوادضياعالمعامرةت!جارب-

وال!!يهق!المصقولبالقد-رقصةعشرةاحدىترؤص:إضاوا...القرصانوصورة-والمحارالمرافىء

.بالاجسمادالصارخ(لانثىوءحهير-المجهـولعلىالثاب!ةو؟صبحيت،دورانهالكثرةاصالتهاالمفرداتهذهاستنفدتوقد

بمفالإكهاالاههمام!ذ؟كلالشا!يرمناس!خحقتواقصةلانهاربماعلى-جدر!ةتجربةبالقصيدةلكن.الغورقرييةباهتةالىشعريةدلالانها

انلإاعايلاتعطب،،برالوصفالزاخرةالطاقةهذهزلكن..الجسديةعددفيتمثلت،الجديدللتنعرالصياغيبالشكلتتصل-ماأعضقد

..كا!فراش!الجميعرو!،تنفاتةأبىالمنيالراقصة!هثهازاءانسانيالابياتمنع!لايستحيلبحيث،كاملاتصالفيلمئ!مفمة1الاشطرمن

..يرومافارسهاعودةفيينمثلسادجرومانسميوهموبرأسها.واحدةنغميةتجمعه،م!نرابطو؟حدتركيبالىالمتو(لية

؟ا!تاءرواين:نتساءلانالانمالكلاالصورمنالحشدهذاوازاءفي-النخيلعنباحثا-اجولمثلما-يجول:الشاعريقول

،عئدماخاطفينممشهدينفيالاالقصببدة!هـهخلالمن!بدولاا!شاعران-التمرالي!انعةالقصيةالحدائقفيوالظنلال-البحاروالمحارسالرمال

الي"و/هصه!،بالابتعادرفيقهفيسنصحه،الراؤمهةمخنة.ؤبرتذبه.الخطرعنباحثا-اجولمثلما-يجولى

تش!ح!بلىوليهـلك،بويرقىصحةفيسوبرااكأس-وررعانثدماثم،هابقصتوفي-اعودان،عيناك-تضمنيان،اراك(نأودكماواه:ويقول

بالتإربة،وجدان!نايعمقلاخارجيطلاءالىالمتتنابعةالصورهذهكل..الودودلقلبكصغترةهدي"..الوجودمجاهلمنماجنيتبعضيهـي

اك!اهـريررير!الأببمما-ماانسانيابعداالراقصة(لىفيرعىلابل:ويقول

ل*تياا!علاقةءدىعلىمنطنطلضئيلةكوةالاالزحامهذاخلالمنفيالسائراتالمهشماتالمراكبمن-مركباالقرصانيهاجموعندما

وبقبتنفءهافيترسبتالتيالعلاقةتلك...بفار-هاتو؟ةتربط-......-نهاجم-الهلاكنكابران،ئعودن1المصممات-العو؟صف

قوله:فيالضئيلةالكوةهذهز*مثل..الاحربرلنوبينبينهاحاجزافرارةفيتستكين،الممزقات-والمراكب،الرجالاذرع.نكلحتى

..بالناييرافههاوهو-لهترقصالمقمرالليلفيكانت..الدمار

م!-توىالىالشاعريدمنانتعطراتبعضهوتلماذاادريولاالجديدةالتجربةهذهنجاحءدىعلىألحاسمبمالحكاملكولست

المنديلوتمد-تلهثكالتشوطاخرفيوصحونا:"النثرية"انادىابيعير،القصيدةهدهفيعلوشناجبىالشعاعربهايقومالتي

النتاعربنة!هلىكط...عدراءزالتولهيقصتهااسممع..-مقعدءلىمقاطعتنزلقالالئجاحهيثمشرطالتجد!هـالصيمافيمن(الونهذاميثل

ي!يزءـا.اللغويالاستعمالاناءتقدولا"ء"قة"بمصنى"عابقة"كلمةستشهدت1الذيالاخيرلطمقطءحدثكما"التترية"مهاويبرالقصيرة

.اظرادييتمو-ذلكمنبالرنحم-للقصإةالنغميالبناءانلمجر(لاوديةالمثاليةفيالتجربةجحتبينما.السابقةالثلاثةالمقماطعفيبه

رهـملمقدالقصي!دةىما(برزهيال!اهرةهذهكانتورب!ا،وتازرالذي..القصيدةفيالاسماسيللحنالنفسيالمجرىتعميقهيوافادت

ووفىصور.نهيجعلانبوسعهوكان،نوربرةلراقصةضخمكأصمورةشاءرناطبي!تعريهما.تضفي،وليونةعذوبةفينهايرتهاصتدايتهـا2مني!تدقق

بالدلالة.واغزر،بالحيويةواملأ،انسانيةاكثر.والصدفىالاصالةرونلوناالخإفتالهمس

صدإبئ:محمداحمدللنئاعر-الجياعتأكلكلرلنةهنيهة-:قولهفي"السمحاء"كلمةا!غسغلملماذاالريولست

كانت1!تىالنجربةهده،(لمدينةفيالض!باعتجوبةيرمثل1!شاعر-ج!ببط!!"السمحاءالحبيبةتطلبما-لهيبهامناجعل،املكها

بلاروررنة"ديوانهفيحجازياحمداتنماعرقصائدمنلكئيرمداداكماالشعاعريقصدهالذيالمعنىالىكثيرالايرضيفوجوثطلانلىلما

كبير.وال!نعبيرارتجربةفيالتنماعررنمستوىبينالؤ!و*ق"فلبقيحار4وا،اررمالفي-امشيلاعنباحثا..-:قولهفيان
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الشعركطالعملوجهذملأانيكفي،ليس..الكاملةفئيت4لهانتخنق،الاصيلىوالتعبر،المثمفةالمليئةاللقالة!تجاربهحجازييختار!بيذما

ال!ملفيايجابيدورلهايعد"التي-الننكررةالصورمنبحشودبرطنوبخة!بما!اءرناؤ،ن،واءقيواولا-حإةوا!ا،حمرىةا!الي!ةواررصر

؟لتبعيةميووقوعهالحقيقيالنم!اعروجهطمسالااللهم-الشعري:!كذااء!كاى4يسرلى

.اصلاءمجهديننعدحتى-والمرقابة-العمي!اءكأالمد/ثروةمن-يديفيجمعتمارا،ت!ل..اخنناه

جزائرناستظل"قصيدةالىالاشارةالىمضطراهناوارانيلاسياطها-سماءبرللاارضلانها-الجىوبفارغاصنر،5يارجعت

مستقلا،حديثالهاامرداندون،كلزيم!مودللشاعر"خضراء.ا!غررباترص

النضارتجربةعن(لتعبرفيالتقائهماالى؟لاضافة-القصيدتينانذلكاخت،5"))ا!*-عميةهذهالشاعرلهاصنر،رالذيالمخاطبهذاانكما

التعيرانالااللهم،عليهمايوخذماكلفيتماماتلتقيان،الجزائرفبى!طرفي!ادلاولبهللاا!،بى،ول!كئىولاا!هـةعلىغريب

بالتقرير،واملا،خطابيةواكثر،مباثرةاكثركلز!كا("قصيدةفير-!رو.!كةالى!ووةمنارن4؟!بر!!نإعرورىار4-وى،بةارنج!

اصالةفيالقصيدتينبينالفرقالىالتنبيهمنيسمنعنالاذلكولكن:الشاعرمنافلتتقدالشعطرةهذهان

معا.الاداءمستوىوفيا!جربةمنرفبهاماكلعريخ!حهجمولام!تلوزنهالانزنجيةرإقصة..انا

3رعسادامما-اسوداستعماردامما-ترقدلنان..حلفتالىاقرباصبحتالنجم!ارنعب!راتمنعددوبالقصجمدة.ثطرات

يحيهالنان-الاحرار!قطعها،صعهودالفناكوالطاعون-هولاكو.اوعولىالزمن."ف-تينوا!ل":ا!مريةا!لميثهاق

منالموفهنالكدامما-بوحيردجميلةالفهنالكدامما-ارالاشؤ-بتحمللاالتيالتراكيببعض!تاكثم،نابالف،ظفرالف

تنعبهيفدى"ع!"ا!ابي-في..المصورأفىمنا:كقوله!،مالاستتثيرلعلهـ،بلمعنىذاتها

"الفتاكوالطاهون"قولهفيالوزنيستقيمكيفادريولستلاقراجمطمنيمتص..معلق

عقبة"منالوفهذالكدامما":قولهاوا!ابفيكلص!اا!!رالزمنءونانيمكنيف3ادريودت

ن("الارضإت"تسرنهفيظافرالحسن(لتذعاعرالىونعودب-لاهـةتسل!نااذاهذا..قرابهمنيمهميف!وذلكومعالشاعر

وعن،بالصورةللتعبرطيبةطاقةعنهذهقصيدنهفييمبىءشاعرنا.اولاارهورة

يعيبهلاالذيالمتماسكةالقصيدةبئاءفيتهثلاصيلةفنية.ونرةنالحسسظاؤرللشعاعر-الار!تلهاث

الشاعرسفودارالم؟كدومن،ارئرهااتنرناارقيالمفاجئةالنق!ةهذهالااهـ!ق-المافحيال!هـدقهماندبينمنالقصيدةهدهكانتربما

و؟لاصالة.النضجروئاكبرحظالهسي!نيح،الحقيقيوجهه.ءن.الجديدالشعرفي"الت!قل"بمشكلةنسميهماعلىنمودج

قوله:في(لاول.ىليصهانئاعرنالااقىهـيرارذلكبعديبقىيجب،قيةساليسطورفيقائاكما-والغهرةالش!اعربينالملاقةان

ترسببحيت،فيهاوانغماسه،لهاتمثلهخلالمنءليناتطلان

ارتيإلفى-المنعك!ةالصورةالاالسطحمنولانرى،القرارفيهي

لادابدارمكئنمورال!منخ!ابيةفي!هايروقاوالوهيهذايقتلهااندونالشاعروي!ل

إو"مرير.وحفافالدعوى

قيلىئزاررواويئ-لائب!لبجرحمن-تجاربيمناعلم!كذاتبدأةالفصب
..اك-وف-وحبوالى-النلهفاءوارهافيينداح"قلةءن-وخثبمغامر

مكتمة!زيئة.!العفنرطوبقيفيالارضاناعلم

زقتلهـ4،المنفعلىوجدانهلتجسيدالشماعربهايمبمنعينارتيفالصور

ثثمنمنالاول؟لمقطعهذاعلىؤقطليس-فجمرا!*جماالحيهـم"هد.

ل.ق0.3قبانينزارنرقصا.الاربعةمقا؟مهاسائرءا!انماو-القصيدة

عنالالا.دتءىء-البدايةفي-المقطعهذاقراءةان.اخرشيء

.لق03.السمراءلمحيظلتالقابفيهايتجرحالتيالمدينه،المدينةفياف!جماعاتجارب"نتجربة

المنتمان-قودنب،والفز!الرءبؤجم!ابر!شهبيذما،الحبويشيب

.لق03.!نه!دإنوإنأبذبريرنت1نهـنمنثوذاتبصغيراتتمتلىءالنيإدإضةا،الاعوادوتقام

.لق001سإنباتعرقلهلا..وئيدائيداي!نتإب..هكذاالنغمورمشي..الطر،ئ

وقعميمالئنازجاستخلاصعلىتمرالتيالحبهبمةالهوحهدهسوى

ل.ف25.إشناذتلنجربةامدارلفحناالثانياقطعاالى؟نتقلضاأذاصنمنى،المنإشرةالاحكام

:ودفوانحدةفيانؤجاريتهتفجؤنا"القوجمما"-

محرورة،راعفةولعنة!للمصائر،للدممقالع-المجزائرفياعا!

لإدادبررسفائن-الموانىءمدىوفي"لناءسي"مصلوبةونجتة-الضواطر

4123ص.بسبيروت..كالقواقعجوفاء؟امين-؟لفواجع،بالزنجروشحونة

في"القوميالمضمون"موضوعيثيرالقصيدةالجز?نوهذا

---حتى-بطب!بعتهه-(ئسمانياالمضمون/كونأنيكفيولميس،الجديدشعرنا

47



حظىانيبدو-مخمودالغتاحعبدالعزيزعبدللشأعر:"حوار)أ"مت!"تخفيفاناليفبالاضافة"الصورمذلولةمضاربومتكا"

وعاى-ق!لمنلهطالعتلقد..سيءمناكثرالشاعرهذامععنفالتعير،يلزملامالزومبابمنالورنليستقيمالشطرةبدايةفي

الموهبة،علىدلالةواصدقبالشعراحتفالااكثرقصائد-الادابصفحاتجرىوقد،النوقيقرهلاشيء"الصورمذلوله"بانهاالمضارب

املت!ماخيبتالقصيدةهذهولمكن."مذلوله"لا"ذليلة"كلمةاستعمالعلىالعرف

صعب-هانيوترجمةتقديمةيرسجونلسانمدائحةقولهفيواداني

الانتراشات))لهذهاتعرضاندونالسطورهذهاطوياناوثركنت-القدربهاي!لهو-اكرتصلبتذبائح،ادمعمن-المشانقرهبةمن

القواءةواعدتالمقطوعاتهذهقراتلقدواشهد."المعاصرالشعرمنالصورةيعظىلا،القدربهايلهو"اكر"بانهاالذبائحعنفالتعبر

ىفالإهم!اواكادنفسيء(ىاشفقكئتمرةكلوفي،مرةمناكمرفضلا.التقبلمجردكأىاوالاقناعمنشيئاالشاعريريدهاالتي

موطن.مناكثدالاباءبهينمثلكانالذيالقديمالبيتذلكالذاكرة(لىيعيدانهعن

الغرابةهاتتخم":هانيالا-تاذقيولكماالشعرمناللونهذامادةوودتهفيرونانرلشاعر-كي!نيعدنهانللشاعر:والمطرالحب

نازكط3..1ر،!س!تاذاجدر./*نالم:اتساءلوانا.."الخفيةوالرموزنجلولاتدصاالوقوفولكن.وا(ألوفالذوقتصدمغريبةصورهذه

"ء*.ةكبا!تيايرئب-ية!لمد!ولاتتفشبراالضخمالعملهذايديبينيقدم.فائدةمن

عالمارشايرنزلم:،انبوسعهي*ن،ار:اخروبتعيبر،الرموزهذهوراءالىالحرةفنسبة"باللالتحلم-اضىد!عهحائرةزوركيوان"

أكاساراورذارو!بدلا،ارحبدراسةطرإقءنالغريباأثماعرهذا.صار/4اومقدمتهاومجداووبهااولىكانالزورقاضلاع

دؤ-بهـتأاذ4ظانا،القصائد"ته،إقومانحاولالذىالباووت؟تساكللوانا"المحالطعامها-عميقةعميقةشواطىءعنتبحث"

والشاعر؟اأشعرعلىالضوءمنالمزيدالقىيكونانهـمخىماثم،عمه!ةعميقة"الشواطىء"تكونانيمكنكيف

أد8جز+طلمبالتيالمستو؟تهذهمثلفي-اأترجمةقضيةان؟؟لمحالطعامها

نحئيلةوآومناطقايجادمسؤولبةانيبا!نةتتضمن-نالرةواصالهخارقاوالقول-"وعسلتعفت!ؤاهوربما-جرحنا،وهمنااناحس"

41حاوالشعري(لعمليفقدلابحيث،لملتقى1والشاعركل!كلبينللقاء-خصبتموز".تعليق!ونعندهاقف،وتعنبتعسلالر؟ىبان

.اورقاعلىا!صدفاوجدتهاحروفمجردويصبح،وفعاليته-الرمالفيواورقى-اها!افمزقىالنضالىونسفهسحبتموز

دبم!!نلاضع،(لمقطوءاتهذهمنالكببرنثراءيداناودوكنت"رفيقتي؟

الموحشة!المرجعيةالمةاهاتهدهالقارىءظل!وضرما"الرمال!واورفي"قولهفييسهتقيملاالونن؟ن

4ثوثذرالقاهرة..الكرميس*قيمحتى"المرملفيواودفي2)

-أصسى

القصصنمقدحديثاصدر

الصفةثدلى؟لمئشورتتمة-

.الانفعالاتلهذهالمبررالموق!خلقفييوفقلمالكاتبانأ!!قراره

احم!إوسفألاستاذبقلم(الذكرياتدخان)قصة:الثالثةالقصةالملائكةدنكدأ

وألطيولجولىنالك!حداثعلىلتينقلتزقدرحمانها"لمحمودالتيوتنتميععلىفمهابرغرالاياممعوحدي

فهو..الذكرىبهوعادتفتاةشاهدانهسوى،بينهاعميقاوحقيقيطواررب-در

ظهرهءلىتركبالغتاةوهذهالمدرسةفيصغيراطالباكانانيوميذكروح!دئها

(لمدرسةجوويستعيد،المستطيلةالقاعةتلكفيالطلبةمنصفينبين

،والاعتقالاتوالمظاهراتوالحربالثانجة(لعالميةوالحرب،والضيعةطوقانفلوى-شعر

فيدعودجامعة3حالمتكررسقوطهمنمهذطجلالفتاةمامننتميزيدلهوقصائداكتث!ماف!والنفقساب

سدمىاحمي:يقولوالشابالقصةبدايةالىعودثما!عجيليالسلامعبد-قصص

الرديمةا،ديئلشبالرعرمانسينمالكيرفيبببعرلمحاشائعةالطريقةلحوكاويحبمالعألم(لئيعمنا!ده

عينيه،امامالسنمسيالبساطويمتدجنلقمةعلى(لبطليجلسكأنالندلرراءسلمىسسر

.الذكرىبهفتعود،مهـابشيءصاحنهوفيكره

تنمان!انهماالانجبرتينالقصتين(لىوجهتالتيخذافيمنالرغموعلىبهبروت-يلادابدارمنشورهت

القادمة.قصصهماشكفيدونسيتضح،الكاتبينلدىطيباستعدادعن

هلساغالبالقاهرة
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صو"صهص

!رو،ورلع*!بئ

للفتاءيوصلوالجسرههنااأ؟

حفدهيبصقالمخموروالحارسالمدينهحتبتلوداءسى!عيمةيطبقواللصل

،البابعندالشوهلءوللجثة،سف،هالبيوتعل-ىجفوالصشوء

الكلابفتهاعانهالعفووأئتشت

تبكيمرعوبةوصغيرتيالرياحرث،6فيكالسحموتغلمغلت.

الحبيبهفدميتهماالنهارواختنق،النورخيوطتعبىوتكسرت

الترأبيعفرهامزقألجدأرطنشرلؤكماالرطوبةلججوتسربت

البابرتاجأوصدالدجىفيتبدوبغداد

الذئابجردقلبهتمهثىالمخنوقفهـالشارعقارمنهـستنقعا
أنتظارعلىلىتعيثأنيعنيبغدلدفيوالليلالنارطعامروهـ،،4كأ!ىيكرعسقرأط

الحديقهأزهارتلوكالمفولخيلوساررايتهالربعيونفيركزجنبهيز

رقيقهأظفارلالبيتصراحفيتنشباللبلابأوشجيرةالتتارسوطجلدهمايمزقجاريةبغداد

شيءكليشتمالمخموروالحارساللعينهخيمتهالنورتلالفييزرعجنكيز

الدأرزهورحتىالمدينةطرففيوههناك
العارتفحأنفا!سهافعىبدينهعاهرةسوأرالصغارمقلمنويصوغ

الدارشراجأطفىءتكاثفتالدخانسحب
بذيئههمهمةشدقيهمنوتسيللعينهحمروبيارق
الداربصحنعصفورويلوذالمدينهاطف،لاكفان

الحبيبهطفلتيوتغوصالحمامكأسرأبتبدو

الرعب،فراشفيالضغينهزإوثه،طهرا،المنثوركهايارر

بارتيىاعتهمسكفسمرتنرالجداروءلى

...تمزوتدماي...باباجدرإصهتعانقها

...يرعبنيلاًلل!...قش-لههـذراءثديهـنوبقية

...دميتيرو-حزقالوحشوزجمهجسهندىونثار

....اخافانياالسماءنحوكفهيبس!طالم!اوبافاردىلىوا

عين!امنلؤلؤغوتدإحرجت،لثمصرهت!ثر!حأروا

الحافاعلىقطتهماوتكورت،كسنابل

تيصغيرياتبكلارفوطكخيو
بازدراءيبممىمالصاوبالف،رستبسه!مشفتاه

بهثولما-مواللبلمقلتاه

دجدرمنتشهرقوالشمسمخاب!وففيممتاعل
جرحهاشدتبغداد،بطحالالسؤوففوقوزاج!ت
بالضياءالمسالكستغتسملوغ!دادماءوبرت

قبابهمافوقتحطالحماماسرأبوت!ودثصدرههـنوتدحر-ت
41جمباخربددميةسنوسأشترفييمبالجركالتنمفقحمراءتقاعحة

ا!يىشيفيقريحؤالإ-ل..بيتنافذنوااغلق

الاحوارالعراقيين(لادباءرابطةمننفسهاتأكلالنار

13



،ء****ءبزءبر"ء"له?"*?*?ء*?*??ءبرء**ء*???ءبرءبربر*ء*ء*?ء:".*!**،*!س**!**8"!ه*كلي**ك!!ك!.

أ**إ*!ريركهافيرولر3!ةبمإ؟!ء"نم!

،*..اللواءمخضوبة.ودانيهقاصيه،بالنصرعامان؟:

:**..للتتاروالموت،بالانينغص!هـ

:لغداد،الصباحفيهما
*"،وغيبت

:.قتلى!ادف!لىدابغداد،فيه..الدجىتحتكل!

:-..،النصالمهديا.الكقاحصحائف*

:.!تاىاحداتهامن.المشرعهوالا"،نىترفعوالن:

:..طملالمحلشبطرلافدسيريأعلامكمممه

ى!سمالة،خطاكلحنءلى،شواطيهفوق"
::.ر،الموقعةالحرة.الرمهاحءلىالا:

د!عه:كملصجري،أفاعيهحقدفمزقوا:
:.لكلىتحدلمح!ألا،الردىصوتءلى..الجراحاخوةياممه

ر...الاملتجدد.مسرعهخط!واتفي،*

***ث
:دألغدادبغدلعهـربلءياياكبر

.ا!وىلةمصللا.نفديه-الموصلفي:

:.ال!ي!هلام!فري!هلا..!فدأدوالاقلامالإحرارياثورة:

لا:.للنتكوىلاسحينة.ليال!سودفي4
بر،الممليقتل.!-الشكليلة-فياليكمو:
إلل.أوبورثالنداءحتى.نعليه..الحرفنزفبر
:،عصدللاا.ةهرلمه

:**"ءبالحدا"يفهبو**

:!الطريقأقصوما.بالنشيداحوقيياكه

:.بغداديا.أوالقيودبالسجانيهزأ

:،عينماهلاتغفلالفجر.البلوىويكشف.للعناقالاقلامتاقتان:

:..الوهـ،دعن.نرويهللمج!دفحبكم؟
:.المحمماءالر!يبةالقهةياشعراء**.فاقألرأيهايا

خيلكم،عنانارخوابغدأد..السباقحلبةأبطاليا:

.لقاء،علىوللفحرفنحن..الحدودنخترق.رامي!هأقواسفي" .ا)صواءملى!لمحد.رجاءعلىحمماد،الطلمما،

أعينكم،لاتغمضوا،سلاحنا.،والموت4

غداولتذكروا.الظ!،ءأقلامنا،ساقيها!وابفي؟

...أصدقاءيافاستقبلي.الناروقودالا:

الحديسد.ثيوكلفي.الاحراروصرخة:

بابصببلسعيدمحمدالقاهرة.الفذاءط!ثع...فلتهناوا*

:!

كلسص!كث!،"*!دممهمما!س!ه**س*كا!ي**3!ا!هكلثىجمة!**3!،**3***!ه*!ثي*كلي*،*ك!!*ك!مي*مهي!هممه*!ه***كلهع!لمههـ*كيبمه!سي

؟؟4



م55مؤبعجما-نجطلرعم

!يمم!سأأس

خاصة،صضرةرونمنحوتأنكهي،الاولىالقضية....-

.وورمدمخا!ىكلعلىنلنك.قطىاحدبهينحتلموبشكل:و!سإدهالغ

وصستحيلنادرانك.كبانكفيالتيبالصورةالمثيلصغيرةوقفةألىالحياةتحتاجسنواتبضعكلفي

..اضرىمرةالوجودوكيف،حققناهاالتيألامالهيوص،،عشناكيف.للتأمل

والرياضة4والهـوأوالحبيبةوالاصدقاءالعملتعنيالحياةوكيف،القادمةامالناهيوما،العقباتعلىتغلبنا

منهاشريحىةكلتض-رانكتعني...أيضاوالموت،والنوموباخضاعها؟،الظروفالىبالنظرانغسمنانحولأناستطعنا

الواسعة،تجاربهمافيوتغامروتذوقهاوتفهمها،حدةعلىالذهنألىواحدةمرةتقفزالمثارةالاسئلةهذهكل

الحيلةانهيالثانيةالقضية..تموتثموتسعدوتعيثىديموهـ!ةفيالمتواصلالعملصناقلاواعوامعشرةبعد

استصوفأفيوليست،ألاخرين-في-الانغماسمعناهالننتاطتا،و11لرحويتناتجديدمجردلشمتوهذه.سمتمرة

خاس.ا؟تانكالاولىالقضيةلنتذكر..وألطبيعةوبلا،ذاتهاالظروفبفضلينشأانللتجديديمكناذ

علسك-فريد،نكانس!-انت:إلثانيةالقضية.وفريدهذهان.الخطرضربةنسمميهماوذلك،ألارأدةصنتدخل

هوفيهمواحهدكل.مثلكفريديناخرينمعتعشىأنفيانقذافلنها،جتنماوانس!لدمائناكليتفييرهيالوقفة

قايلا.ههنالنقف..خاصصلبصنصقطوعةخاصمةذات..كاملتهحول.جديدمجرى

لويمني:صنعزافبتجاربتعاش(كانتالقديممنذالحياةالوقمةعبقريةيملكونألاشخاسصنالنادرالقليل

وتمهوت،يموتفانه،البنترمنواحداالوفاةحفرت!حتىبدايتها"خذحياتهمفييسميرونوالملايين،الصغيرة

الذيألاخرالانسانوعلى.جداالخاصةتجاربهصعهبلا،ومتوحدثابتهادىءصسارفيبالموتالملفوفةخاتمتها

فيفيغامر،ولىالاالبدايةمنذيبدأانالنصيحةيريدالقطيعيةهذهعنيصدرونكلهم:صراعاتولااسئلة

نصيبدأأي..فىالمشوعاناهاالتيللتجربةتيارنفسيلتزمواوانيطيعواوانينقادوأانألبنثرن5تفترضالتي

..ذاتهاالبدايات..الموضوعيةبالقواعد

فابتكرتال!استجاربصنتفيدانالبتمريةاجتاوا.حتالك:ليلىأو،هاشمو11تيسيراوحسناسمكأنت

نأأردتاذافانك:والعلومممفةوالفلخلاقوللاالذا!ةدأنف،خاصةملامح،البشرجميعوسطبهتنفردرأس

سصتفيدوا+ما،خاصةطبخةتؤلفلا،دجاجةتطبخ-لك.!سنانءجنان.مصينتاناذنان.معتدلاوصقوس

كانك،فيهاخبيركانكالعمليةفتصنع،الاخرينتجارب.قبلمنأخرروخلوقرأسيدخللم،راسكبداخلصخ

،كذافيكذأنحربكحاصلالوراومفيوكذلك.نخرعهاكيفماتفقر.جسممكطاقاتدأخلمحبوسةأرادتك

ناصحيح...كذأالىكذالاضافةالمختبريةالنتائجأوصدإقتكأو،الصاصيأبنكفي،الجميزةهذهقيا:تشاء

فةلاءطدوطروفوحألاخرىالعلوموكلالكسيإءفيالمجاللانك،انتانك.تفكرانفيالحريةمطلقلك.الجديدة

ايخماصحيح"ولكن،اخرىواكتشافاتجديدةعلاقاتب!لمنف!لانسان.انتهذأ.سواكاحدألست

المتحصتسل-لىالىيضافان،وأختراعفاكتشكلانوالمفروض.الاخرينعنواعحسابهوسماتهوتشكيلهتكوينه

..وخبرتناعلمناليصبح،إلبشرية.مدينةاوصحراءاوقريةفي:معين!مجتهفيانك

فيتعيشأنت:"الثانى.فريدانت:الاولىيةالقفأسطسعلىوتهعاطهم،بلاخرينتتصلانتالمكانهذافي

خبراتمنتفيدانت:الثالثة.المتفردرنمنولسطغيربشكلالجماعةومنفعة،"جاشرةالخاصةمنفعتك

وتجاوبهم.،ألاخرينالذيألرباهـالمقدسهذأفيصعهمتعيشأن!.هباشر

هـوما:ا!صيةواشدوواالقضايااخطرالرابعةالقضيةتعبشانعليكعسيرلاله،الاجتماعياوجودأ:أسمه

بين،ألخبرات-!يهرو،عندهتقفأنيجبالذيالحد،مابشكلفانت،الاخرينعنأنفهـصلتادأوحتى،وحدك

:اسلمأخرىوبعبارة؟.تفيدناأنوبين،ذواتتاعناتندىأنرنسجالذيوبالاصر،القمحلكبطحنالذيبالاخرمرتبط

الخمرأتوبين،ورتهلنفيدالتيالخبرأتبيننفرقكيف.،وحدتكدياذكتبلكيطبعالذيوبالثالث،ملابسكلك

!؟تعطلنلالتي..ملكيتهاتدعىالتيالاضهذهفوقأسيرنك1

كما،لمصلحتناخبرأتأنه،الدينعننقولأنيمكن....ئت1هذا
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حاهـ--"الاستاحدودفيبهانقذفولنحياتنانشكلاني!مظنوكما،كذلكالفرنمميألقانونعننقولانيمكن

احدللاستت،رة.الىنلبانويستحييرفضانه.والامكانالصيخون(يفعلكما)الفاسدالبيضأكلانايضانقولىان

يخافونالكثير.سل!يمةنتائجيعطيناانلهيسمكنلانه..لصلحتناخبرةهو

متلةحياتهتحسبح،باستص!الهبتسمسكمنلان،عقولهماذا.ولكن.كذلكتصبحانيمكنهاالخبرلتهذهكل

كلفيوالتفكير،والحركةوالنشا!بالفعلقمتهاحتى،لفورهمورموهالفاسدالبيضتناولواممن،لحدزاشاء

ولا،بذلكاقومانعلىكانلماذا؟لماذا؟لماذا.شيءيرفضانالرجلهذاشاءاذاتلطعمهواستقبحاتقززا

.؟.بسواهاقوم،الصينيونقبلهاولماذا،يرفضهاماذافباسم،الخبرةهذلاه

بيتكلاليظيفي،القاهرة،وسطعابدينفيحياولدانني؟..هوفضهمماور

ألادبية،اهتماماقيبعضولى،والكرةالطوقالعب.!ديمعنتختلفالصينفيالمعشمةظروؤ!انتقولوألا

.الجباروفومانشوةوروكامبول،لوبينارسينكقراءة،والنترابالطعامفيالذوقبخلاف،هنماالمعيشةظروف

-،تروامنواتحول،نضجاولزدادالسنفيلكبراننيلان..دالمعىالشركفيسقطتم،ذلكقلتملولانكم

اعمل.جيد4واندركامووالبيرمانتوماسىالى،الجيبالصينيينافولهتنتريحانيعنيلاالذوقفيالاختلاف

غيرعومنالادباءمنأصدقانيلي.تلغرافشركةفي،للعادةفيالوقوعيعنيولكنه،أفواهظعناختلافهايرؤكد

كمل،و!هـفمعتىأي"نالخاليةحياتيواعينثى.دبا،الا..عنهاألااتكلمفمما،قليلافاصبروا،بذلكاقتنعتمواذا

:جزاؤ،ازتتختارهمكانايمنوأحدايسيعينتمهاكانالسيحبىالعالمضدوحدهجالليوقام:ثانيةعادة.

العمل،فيلنوبتهتبعما،ءالم!أوالصباحفي4لعمليذهباس!الشموان،صالشمحولتدورصنالارأنليوكد،وقتئذ

الىاستمعانلويد"..علاءلوغالب"لصديقهيتلفنتمواحدرأي،فاضلألاالمسيحيينادمفةفي.تابتجرم

القدوملييمكنهل،..الوتريةبيتهوفنرباعياتبعضاي)التوأرةتقولكمامسطحةألارضانهو،فقط

ادصيذهبالمساءوفي.!بالطبع،ولكن.؟المعاديألىلانك،ياجالليوالحريقفمالى..واذن(القديمةالخبرات

الىيستمعثم،بيركهارتأو،ليرالملك:ويقرأسريره...عاداتناضد

...(الوينام..بيلافونتيهارياتعني:المبشريناحد،ذكىزنجيسألثالثةعادة

حياتك،تكونقد،مميزشيءايمنخاليةعاديةحياة،سمفينةبنفسهبنىقد)نوحا(بانليتقولانسيدييا

الصغيرةوالحيوأناتوالسباعألطيورلهاحشدوانه

فميحيكلو،رؤيتهلتتعذرألتيالدقيقةوالحشرات

8*،+حكاالرجل..إوتعجبيابنينعمالمبخر..؟أوأجابالعالم
الحيواناتانواععنويعرف،الغابةفيعمرهعاشالذي

والقى،نوحيعلمكانممااكثروالحتترأتوالطيور

بهمرربطط!تج!م!ت!ضن!ع!ودرفىت1صصنجمعقدزوحىناذا،سيديياولكن:قنبلته

يففركس8مثلاألاسدانتعرفطبعاوانت،اثنينز!جين

03!..--،-\؟معاي!عيتماانلهماامكنفكيف،الوحشوحمارألغزال

عاىعبمصى!حم!سلأ&كص!ر!عهد!ىه!وفىماالزنجيولكن!..رتجمأياالا"ودرةأنها:المبشرواجاب

(طفاظخصد!صؤمحهيرهـجم!ضصصرير1م!ولس1الر!ذ!زرهأثناءالا!درأكلىنفماذااذن:من!ككازال

صتهر!مصصعص!لأضاهرس1ث!ء.يأكلكانوماذا.؟اللحملىوىيأكللاانهعلمتأذا

الغابة،وضفدع،والفأر،الخنتبونقار،صورالصر

-----------؟.والبقر،والشمبانزي

!ص-!!-لاي!نفعرصلاهذا:نفسهفيقالوأخالى،المبنتروبهت
-----7-رؤحدأنيجبالقضيةأني!عني..بربريلان"المسيحية

..اجدأدناعنورثناهاالتيالمعلوماتمنلانها،بالعماء

--ا:.ص،عنييم-زكالذيالممتازالكائنهذايدخلوهنا

خص-خ!ح!-.العقلأ!صمهوالذي

يخبرط!ع!ءشيصايتركولا،شيءكليم!ءيالذيالقاطعالحدهذأ

ز!رمص-لاننتيجتهخطأهذأ:لكيقولالدينالقانو،هذاأسمبدون
*=ويخطرك،يخشاكلاالذيالعملاقهذأ.وكيتكذ/1هي

ولئترللطباعةلطلمجةر11دبعضف،.ذاكاوهذاتفعلأنعليكباندؤيقةكلفي

هممللتزالمرم!المح!يهضيردر.يفترضلانهيحشمونهمناكثير.الجباوالكائنهذأيخاف
.وجودنا.إثناءدومانحاربوان،صلابتهعلىنكونانمنا
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تختفي،وتطهـلعهاوحريتهاالطفولةنصجانايضاصحيحاولكن!،ألجمي!ةوالمسراتالاشياءبعضفيها،حهـياتهاو

،وغرائزالاجتماعيالنفاقليظهر،الثانيةالمراحلةفي.للمثيقرلبوك1،وبالمادةبالعواطفشيءكلقبلمترعة

..المجتمععاداتفيوإلتميع،الطاعةلىوالبعضالحيماةمدىيذوقهلابصضنا!الخمرتنتربلا

هوها.مسمامينأبوينمن،فحسبالليلةولدتانتينشأهناوها2،اي!ضاالخصرمعالتبغيجرب،الاخر

لمريرفيبرفقاويضعك،جناحهعلىيحملكاللائكةاحد.قايلبعدعنهنتحدثالموروثةللخبرات-تقسيم.بالضرورة

الصباحفيالزنجييقوم.للزأمبيزيعلىالوثنييناحدبالتجربةيتعلمونلانهم.حريةمناإكثرالصغارالاطفهال

انكالمهم.يكونلااوابناءللرجليكونوقد.لاش.بجدك:لهمززولءهـةمنكم...بالنصيحةيتعلمونممااكثر

نف!مك:الىالنظرأعد،عاماعشرينوبعد.ابنهاصبحتوكنهم.!.خلوهمنالآكدبعدألاالطريقتجتازوالا

،الابنوسمنكل"قدالوجهاسودالهاتعبد،ذاانتهاوفي،تفكيربدون،طوارالىطوارمنيند،!عون.كالقذائف

صباحلهكهاتنحفانتذأوها.العاجمنالناصعةواسنانهتصدمهاو،منهبالقرببنتدةالعرباتاحدىتفر"ل،يوم

الزواجفيلعينكأنحقيقيةمذلةفىاليهوتطلص،"ماء..،.......ء...
".ءص!رهو!يهربلحرصبيالحسدماو،ركيعهصدمه

منابتحتىزنجياتحهـحبحهاانتذأ..القبيلةشيخأبنةمناليهأنظر.!تجربةمنويالها...التظراتزلئع،البىجه

..صفرتهااوبنترتلثبياضمنبالرغم،شعركب!هـانالاالطورتحتماالىقدص"يمدلااز"..الان

أحنوبي،ءعقلكفي،هنالثيخبركانل"ي!مكنالذيرو،

لك:يقولانلهيمكنالذي،ا-لسموداء.الا.-علنحنأما...كسيلومترأتعننهالىاللريقخلومنيتأكد

من.إ!يفاالهاصىلحوأنت،هناكعنشرر"لحيةاو،هناشاربانضعالذينالشمباب

.الاسودالافرلقيالرحللخمرلتاسيرأاصمحتلقدمنلعننصدرؤل!،أصبحنا..رجالااننا-للاخرينلنثبت
.......وحريهتلماليهمنالاطدالعنههـيصدر

الذيالنحوعلى،حياتكوتمضي.لحويلكمنفائدهفلاكلفنقجلنحنأما.شيءكلىيجربأنيريدالطهفل

صبحت1لقد:القبيلةهذهابناءمنالاالافحياةحررأ!ىاولكنه،بالامسالطفلهو،الانالمثابانصخيح.شيء

ولكنني،فقطبالعادةتعثىذلكمناسواامثلةايرادبالامكان)1(

انك.!.كلا:لكتقولألتي،الصغيرةالوقفةهوالعقل

هذهوللعقل..كذاهوالصواب-أن.ب1صوعلىلسمترلماللجوءظاهر"القذباننيعلىرلمىالىمخافة،وسطاا-نموذجااجوب

الرسنبينالفرقيعرفلان"التمييزعلىالمدهشةالقدرة0.ثالعدياشدتهاالى

الحسنبينالفرقيعرفأنللعقليتأتىكيفوالخبيث1اا

المدهش،الكائنهذأحمو.لة..ح!ألىالخوفوهذا.ولخم!لختووء .؟.السابعيربحبرأل!أليس،

لانهمالعقليستعملونلاالناسبعضبانأعترفنالقد

المقابلة،الجهةمن،تخوروحينفي.أءواممضيهمابعدويقتله

لماذا،:العقليقولما،،فبقدربالتبعيةصلجةغريزيةقدرةس-ضرجرصص!إولح

!..انقاداشي..لاءالق:القدرةهذهزقولكلصسف،همملفماصصصحصهو2ا

ناذآ-لتياياهاهيلممحساممليةو"لخبرلصتبرلععيقسصينالىا،،اماغه1!رم!لمجصم..ع!كىصا

الارض).أيماننانعيدانبسيطةبتجربة.لنا.بمكن؟فيها!مضيراللبر..-.!ص،-ش!لمح!

الجغرأفيادروسوفي؟.!فاقالمن.؟بهبفمستد.إرة(:ر-ءم!مثول!!مؤيصهم!ها

..الالسنتخرسانيمكنهاهامةادلةاربعة

دحكمد!التىتخرقعاتو-رلاألمماطردنظرالحكايااكبوالاافاتوالضأ"أاأأااااليما111ا!اااأالما1اااأااأأاإا1111111/11111ا"اا

1/11اأ11111

11

تلحي!اةيضعواوان،شيءكلبهايفسروأأناجدادنااإأاا1111ا)1111"اااااااالااااااااااإا!اءإاأاا11ااا!طه.ا01اااالمااااءا

هناحياه(0.الموتمنلعازراحياالمديح)..نصاباالجقففد!اهلالب1

وا..اللهقدر-أنهل،هوولمئمنيخببهيفمعجزة؟،إلموادتله"!
إلعقلاولكن..او..أو..

اجدأدناأأنرجلرطبغلعدالتايحيادخهولصرأهواجوإببأبازيع!تخعلامن!ضمم!!-بأ5!ء

..نبوركذلا!يخئ

الرهحتردانيستحيلأنهأعنيبةمستحيلذلكولكن
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.إلاداب.ألحقوث:رينهماالكيفيحريةلهطائراليسىالروحلان،اولا.فاةألوبعدرجلالئ

،ز،-حهـحامع!يلان،الحقوقلنفسكتقولمرةؤلست-ط،الجسدالىمربوطولانه،والخروجالدخول

بنالاخشحارؤي.حسينطهاحبلانني،الاداب:تقولومرةفتصرولسنا(المجتالااللهم)روحبدونجسدانعرف

..ومساقوغرأئزيوعقلييهعاطفازتالا"حياء!4التجرليهذهلان،ثانياو.جسدبدونروحا

،الاخضرالازرقاكجيرخه!رةؤوقحبما-تاذاولكفن.لتجربةقابلةوبىيرللانعملياإةمستحب(..الموتبعد

وإخذت،الحيةالشراراتهذه3!احدفمكفيوقضمتألت...يكذباؤصاريخانهي،والنتيجة:يقولالعقل

،والموادالقوانينهيالحقوقفيالدراسةموادان:تقولوتفزع،اسابقةأالخبراتالىتنظرانيعنيه،انتتكون

لانضيلا،يضايقنيمما،والقوانينادإواعائوالنتروحاتانذلكبعدلكثم،تتفحصهاوان،الماكرةالقشرةمجنها

ل!أخرىناحيهومن،واحدار!اح!م!اناستطيعلابة.انتهيلااوانخميانا،صوأفياو،خطأهذأتقول

..ووالشريعة،والفرنسي،المدنيالقازونبلعاستطيع!ذءتحتاخأدمغتنابهاحشيتالتيالكثيرةوالمعلومات

ب!ءع!-املكفان،،الادابفيالدرالىةمواداما...وحكار-،تيصدقونالحمغارطفالالاان.القصيرةالوقفة

ذلكقلتاذا11.0(عنديمفضللونوألادب،الراجعت-ويالتيماوالعفاريت،الواحدةالاع!بنذويايخلان

.الستقبماطال!سأورإىاذنوانك..تفكرفازت-!روترأتهالذينوا)جن،السمفافميدعلىوتأكلهمالرجال

عائوجرها.ولسحبط،القضيةتفتيتعنيالعقلان.الءرافاتهذهيصدقون،سليمانالعظيمالملكبرغبات

ونمزليرو،!ة،،اتهاوالصلم(وزاييضهاوسحىكل،1،ينهاوزكو،ض!ألارلازها(رةالنظرايأالتجاربمنالثانيالنوعألىتمتلانها

فهي،ذلكبعدلىاجمةتزالماكانتاذأثم..ورفسهاكم!،زؤخذانويجبتتخطاهالانها،التجربةعلىعالية

فاكلا،البداهةعنإلاناتكلملااومنطقيةمنضبطةقضيةزح!"ىخطي،الممليةالتجلربنوعمنلشمتوهي،هي

(..اخراعتبار..الخ!رنترباو،الشادع

بوقود،السابقةالرياةبدفعة،ب،لعادةلعينتلىكلناهـورزرخذوقوالالىاطيرالحكاياتهذهتكبروسوف

تدفص!،،ألضاصةمحركاتهاتوقفتكقاطرة.الماضيالخياحلولاأتخاذالىوالجتوح،التعقلورفض،الدين

الحديثسةالقاطرةهذهنحن.القديمةالقاطرأتاحدى..الاخرونوصط

مشح!تألالاتداخلنافي،الموقدداخلنافي:العطلةفريداالدرجةهذهالىكنتواذأ:تعنيئالصغيرةالوقفة

ألىنحتاجانما..الانطلاقاءكانيةنملك.وجاصزةهناالقض!جةوكن؟.حراننيذلكيعنىألا،وخاصا

..دجدمنألانطلاقثم،قودبالوللتزودالقصيرةالوقفةالدربةهذهالىلانني،"حرانا:هوفالصحيح،مقلوبة

تضىحلماذا:صغيرأسرألكولاقل.بالعادةنحيانجن/ذاكأوهذالعملأنليستوالحرية.!وخاصفريد

يبقئولكنه..ضارةغيرعادةانهاصحيح.؟للرقبةرباطامن"كونالمجتمعانقلنافقد.لييتراءىماافعلاو

وخا!كأ،الراسشعاروكذالك،غامضةعادةازهاصحيحا..واذن،واحلامهمورغباتهممطالبهملهم،مثلكافراد

..والعقالاطربو!تىورثلا،إحدهمرغبةمع.لكرغبةواصطدمتتصادففلو

ااحر!-،تذواتنافينعطللماذا؟بالعادةنحيالماذا5!اوذلك،والذراعالقبضةألىاماتحتكمانعليككان

؟.يجرناانقديملحركونقبل،إهـافعةاطالطرقلتفيالعارو"أو،القدمكرةنواديمشجعويجربه

نألنايمكنكي،صغيرةللحظةلأحياتنا!سمرلالماذازالمءظالفيحلهذا:العقلالىتحتكمأنءليككانواما

؟..فكرتهاوننقداسبابهازناقمثلى..ءمخطئأنك..كلا:لكيقولالذي

.؟؟ل،ذا:دومافنسأل،عقولنافصشعمللالماذاحف-كما،صفكفيالعقليتحازانرحدثالا:ولكن

ازطء.؟اد!ور!زصلملأذفيالقراننالبرنامجلاحظتهل؟!..خاطئاكنتلو

كانذلكلان.؟لاذأ..إلكهفاهلةدسرأرديؤرديد!-ونحسحكمنبانأذنفاعام،لكذلكحدثلو

يحءلالمقدساكتاباانمعألفاعلميةالدولةمنذتقايداوهـن..ابدايكذبلاالعقللان،اخرشيءاوعاطفتك

؟.الكهـفكأهلوعظاتعبراءا"العفلبينحدأنضعان-عمايا-يس!تحيلاخرىجهة

..!نهأجعنترأنليجوزولا،تقلصدالتقليدأناوو"اننقولبان،ماقضيةسرلىالحكمبعد،يمكننل،والعاطفة

ملايينان"..أرقادأنني..الولاء))اخرىوبعبارةمنفسحةالىيحتاجالتمييزلان،عاطفياوعقلبحكمنا

زش-حمفدلالإننا،حياتتمافيتميرنماوالاعتبمارإتالن!وص..الحكمعمليةتعقبالوقت

لخنتىئوالذياقدامناحولوالملتفوألحابتالجامدلل.لن

مايومفيسقوطناعاءل..ل!ونانالع!ا!ةوالعاطور،.،.،فيهاتتمازجالسلوكؤ)قائيةلان)وذلك

وزنقذه،؟،حى،تكلتناقنشلى-وأحدةمرة-تقفلملاناذا(..والغرلئزالانخدأعفيهايتمازجمابقدر.

....؟مثلاالانيتكلمالذيهوالعقلاننعرفكيفاذن

محمدالد؟نسئ:ادقاهرة((بع)):مثالاولنذكر

دصم1ديكون،العاطفةحتىيرسهءدم،هناالعقلانتلاحقون)1(نفسكتعدانتذاوها.،الثانويالاختبارفيئجحت

وحقيقيا.وشاملا؟لمياالفار-صنبالرغم،تفضلهماكليتانامالاملث..للجامعة
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ميالرالننم،دحو!ل!ض،م!
الخلاصبهايكون،ثامنةالى،الشوفتغصصوفيماالنفس،السابعةالاخيرةحلته3رمنالسندبادعاد"

ويخف،.الفض،ءالبرىالصحوبلدفي،دارهبيفاءيبنيغيبوبةفيفينطلق.القديم،(الرواق"عتمةمن

تزفاكماالشاعريزفهاالخالصألحقرؤى،وتتبلجالفصولارحاملهتتكشفحيثالى،لغترأبهفي

البشائر.

تسلسلمنفيهاعنيكلا.البالفيتواردهانمووتتياقط،ءلى،الصورتتفتح،الحرىالنزهةهذهفي

مناخفيانتثم.الطربمثقالمنقدرهاللفظ"نتطلبفلا.الرموزفيمتكاملتتابعغيرالألوفالمنطق

الخواهـرفيهتستحيل،وحدةفي،العناصر،متباين"رأمبو"جحيممنفصلغرارعلى،حيزيضمهلا

كمثل،ابديتكوينحىالفيتظلوانمما،نهائيةألاجساماشكالاهذفىتتخذولا.متحركةملونةاجاماالجردة

القصشدباطنفيانعيم.قالبفيتتجمدلاالتيالهبائيةالخاطرذاقتطافالىتطوافهفيالشاعرتعطش

.جديدةلقايالليالشوقبههبكلما،متساويةغيرتفاعيلفيوينقطع،الدوارءاودهءلمل،يعودقرارا

"؟وا.حدةالفنيةالحالحاصلفيالمطاف،ونهايةألانغامتدورانبدل،الرؤىبكتدورانخيرواي

كرمانان-

سسسهحي-.*للأ،له*ك!كلي**لا"*لهكه***له*كه*كلي**خهل!

الرسوم5هذمن-؟--ا-

.والسموملالغارمثقلسيل."يرشحروا!.الدارفيوكان
.تأ-أدار* لا...عردتلحرلمىي*

نثىافيالحيةتمتصه.الرسومحدرالهرصتعتص..اء.
ردخيروكنت،!ما*
الغحرعنصرمندمهافيوماالنتررصاعقنارازميليرىموسى..".*
-.المحلر.دوخهمى*
يدهوحمىألاعمىوالنمرالعنتررلهوصاياالصخرفييحعر.....*
*..

.الذكرغنرةفي،سدومعلىوالملحوألكبريتس!تالزجمربتيبهه

اسمانحافي،(الدمعرس""لوركا"حدار.على!ذام!ىوعر4
.،.ء.-..5،الغبارعتبتهاءلىينمو*

حما!ىالجنديكوسي!.اطاراحرءجدارءكالىباعصاجمطالليلتحخرمد.نفي:

.الشفاه(الوجمرعلىدهرلعاجمطلالعمقالبعللوم.هيبهلأفع!أيربيمالرالقطفيوالليلارتهب،فأ.ضي*

العروقفيالملغومالحتقنالدمهذأالعذأرىفيالخصبل!ريفتض!......

حرقهالفتكويه،تعضا،السكارىيهـللكتزته!وماالسبعرحلاتي؟

درجحناياوفى)هوالكرومالارحاموتخص!التحا.حماال.... ...رهوررعلعمهعى*

للازقهعتمةفيالجرارفيالخمررتفو،والشيطانالغولصرعتيوم:

وشهقه"مخنوقةحضسجة:أطار.أخرجدار!رلىالمغيارهفيالشقذاكثم،دفنبى.."بر

....!العريهذاعادةعنييروون4،رويت:

تستفيقالافيونم!رحفيمدينةالسحيقدهليزهوفيعي!جمهخافالعبارهلهتعياماسكتمت:

احشائهافيالزلزالصدىءلى.تغتسللمأسرأةكيددنياه"ـخلفهوامفيامضيازلولم:

النيرانثمنسوريطيقومماساقيهالشتم،دصهامناعيهولاعنديأحسه؟

والطريق"الليليعمىلالرحيقالمطليألدنسخليبئشطياننيوادريسانساقوكمف*
"...-

ا!حشائه:ومنينشقالسسفايالعالمرعوتهمنالنهدينتكويرةسوالخسارههألعريخلفانساق:

ألاحياءيضربغولينبع،الجباهوسوسنعله.دأريافرغبانهسى:

:.والحريقباللعناتالعتيقالمجرموتدعيهتغويهمران؟

العروفتفياووومااالمحتقنالدمهذا..اشتهاهالذيالرموالثهراعيهولاعندياحسه*

سهههك!""""""(،..........

ء*ك!كيك!كلي4*،كه**كهلهل!*،****ميله*9ك!*كهك!*كه**لهل!"*!ه!لا**ل!له"كه!ه****له**له*.*4ك!كهكه**"*"ل!**لهل!ل!***،"ل!****-**
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ك!،،،*،،*،ل!*،كأ***-له*"لا*"*******"*كليك!ك!*،****،****،*،"**"*للأت،مم!ييه3"**ب3،كه**!*،*ك!-،*ل!*كللأ**له!ه*،"
كأ
**
**
*،

*، .ءالعيونمنعينترهالم---3-
يقوللنالعمر.100

سنين:ن5ليتلا!السسيعجزرن5شاطىء.!يا.لرواقكذبل!تء:

:وساعصسيلصسيقلءبعأهـص:جالمبيرىميماارىكنت.ء؟وموالالغإزاتدمه!يجرتطفهلا:

:هالفصولبهتزهومادطيب"بوار،هـالحكامسص!راءاالرسومصصسرهفيوانطبعت

والرقولزوألينبوعالكرمؤخماروبالوب،)زهر،بالثلج.موجالعتاق،والصس،بفب"وكنت؟
تحطهمتالتىدارىبالنقاةطعمهزحا،م01مم!

:يقوللنالرو.......!يالاو..!هدر

لىضن.من!مبرحتراألاش!ابتختلمج.،هاضانقامن-هص((ء"الصا!عسل"منببرعهممه
......كله

:.الرلييمؤيخضراءقبةوتحيارا-م"البشيرومهوة)):

:.......بالحريرالشفاهاغلف؟

...همفه11الخنارطانة* -.6سجر.*
:--الر!ملالساًلنأدمم!انالحرلحمة..د-(* ...ير-وصأ

،انتظاراخرزعازيدارياخصسساوجمرأليكراخمرةالقى

يئهالجرالخطىسضورالصقبحوالمغلولجسصسيفى...مم!

....-.واق!ا1ك1ذ-.. المرجالمرجانلفتق/دم!نعروويصالىسعط-!

(واوبسدأرالصسأربازضوالسسومبالغازمحتقن،العتاق)لسحابعتيقماماوىخليش":

أغتلىدارىةآصر.والرلصومالصسمغاتمسحصدريلوحن،م،ىكلىريدصر!هـ ....ءاش!حىصصس.!طهـتممه

واسغماراسغقودسمصسمن.النجومأرجوحةسصوحهعمصسشصحواخهارااللحل.كلأ .و-في*

المريئهلالراوةأحتفلي،كيفادريولست،ادءبلن-...ئا
.و..ص

أحالحرلعلها،لا،حنجرى،دمسمىن"

الرشبقه،للحيةولبن،لشى
ضلوءجمأمرشنستءالصبحفيدهاكلوالرياحالموجوحفسالمحرلورل"...

!......انتظاءاعنش!ممه

سصحكتهاالبحالنتملانبقلعكرمنماوالصعيعالبيضاءالعيبوب"لعلهمارىلملأ

..الارضلعروقعروفيشدا-فما،،101لسل"* مرعومرر

جملتهمافيوالخمردرعاالابيضالكفنكان.بررو!ه،رعدهصوركطأرسلوما:

الخطيئهنرعب،الربيمنجتمرسس4،،رجمهوالاسطارالصبحصجوطاصست:

ال-جةتروغكيفدرتوهـ،فيمه،للزنبقنبض،ولجيشاأعمشيدأراعتكرتؤلماذا:

للوطشهالاقمبةفىالملساء-والحتلحالفضصاعوالثجاروالغبالصمتإحتنقتلماذأعغ

.....،امالح13اء يصس"البربالحلوةاحت!لي،اجالصبر-بسلنيوماعر؟نربو-رسصر*

العصننن،فىلالحسصسو،الاو-لىالنمصس!ةوالبوارالكلسىولعصس* ......طعم.

..كلنفارت"العتهاًلعتطةس

الغض،عالشعصحوصاللفظاهتصست+،وروسيى.

،.والثلوجهـالنعء*دموعوأر.نعشتابرقت،عحشارطب"وكازت،ا-زيد!ا4 والخصر،لالصصسراهـ-وت!هـذألاحبدعوةكلل..سحشه.منتنه*
التقتدأرىوىلمن3"

ء...!مسالنتفييلمعألذىالطجف...-.

والمروباحدأمماماىصدرلرلسلحنطةجسصسيمنواغترف5س....وا*
وخدورالمدينفياخالاولىاقن!قىانسكس!تمملأ

النها.الل-ا..بة*
ور،رخمرد،وصاحاخىبزارءفيولى"ويلسور

الثمارعلىاءلمص"ء،الص-5رةورا....ار.اسصوال!ل-سطعمدممهـ
....أنصطارعلىو-تهدي.ولىيعو4

البهلرلكههكل،ثانيةمرة.داريتأفرخالعتمة!أرغتا"لرذأت"

الارضزكأوطك!ريهلي-لبموجوعطيبطريصءرعلىأ--اوالجدارالسقف!-لوعتوا!*
...ر!ةبغر"رعبرتطيورأعض!ائيكأنالجصسأرلنطوىأهـسصفاً؟وراوى3-ف:

وارتوركا:لصوم1شدععتصنى.و ...........العخيقه"المبتلةال-*
انتطارءلىوحصسىحر

يئهالصرالصساوة....المر-ءافياللمه لصيط،-سصوكلمه

:.أعطتكلماوزصسرىتعطى-5-السحيقهالعتمهلحااكه
ىءمملأ

.......

ار.الحرفىالخهرتفور0007ؤيحديهالسودر،حالرح!*
-م..المصسرصسةل!احهى

....

يركهجر"يرث.ريجبالهزءلحىقازورخطاهاكازت،!ياحإلريرروجه،اكهيعاسود،،وصوج

بررهئهدردئةصسر.؟....غيني،ءالبيصسالغيبور"أغاقت:
لا....+يجالحلجمماالاصواجمرحمن

م.ؤنر..صالمطح!نالحسصسكت..لمه
الخمرتزبصسنستيصإسأالسمسىلكسرخطاهاكاز!--.سرمملأ

:...دالحرا.المعحولملأ

:النهارخرالصموحلىلخمرلحسحفيعنالوالظلالتسقيه،إل-لورءلىح..لى.ولملأ

..را11لله: والسكينه،الخضر.ر-حووجمملأ
لمهـ

....ط.؟المسصنهـ،حةفىترىغرىلرهاام.....!!
..........

*،

"*

؟؟

ل!***ه!كةك!للأ*،كلد!*ك!كلأللأل!ك!*ل!ك!*ل!*****كه*"*"*!ه****ل!ك!*م!***ل!ل!*"!هللأ*لهكد**"-ملا************************--**--
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مم!*!"*"********!********************************!******!***!هء*******!!**!***"***********؟
*:
**
**

:.بريئهرحيرد.يىبظلدمي!يتعنييأوالبرؤبرواًليرم-3-7.../*
:ارضص:،عنمضصواالض!الى-حاماالصباحهوصحوالبوثليرءخهةالجنليلكانامنوليل؟

:،وغار.ليحرنافيهمفاروتتش!تبمالصبهـالخيبغصإرذهـوباسدرواالغاباتفيالسودأءوبعةوالز

ولىاخت:بقاير،لىليعضألروووخياخوالرالغاباتزيةفي،؟.يانالعرزصقألزاليناهـ،ل

:حبإود.حهامطرنبخت،؟،ه3دسإو.ص،.....للء..ا

:الزرىالاهـتعفنفى!3خاة-العححلالفرللىلوحمفي.بجس!قملبالطيوبهوزودلاه!سبادالالاه

....لأ.....رالمرردهأعشاثهامنالطيرأليناتأ* و.

:-يعود.ولنولى"وماذاطراارؤارفثرالمغرله.القافاةاكأ،
عصنى:الرؤلا،تحرقهاسماؤهم..ء.معر:

،......،لسهاء"،آتأهـل!ألى"الحيتاناجزرا"خبيلأرفصأ

.وحىودءلهماماخاناد5و..
..ص،مو!هلفوراوالترغناحنالستراًلناصو

هـ...
د:ا)رؤر،!يشاعلادأربي3.00.05

:؟ونارحمر!!71دخات.-9-.عريبوصتلهماببهعر:

:.لس--لملألدىرازت51حمت11،،.ارتفعتنزلناحيث

.......هـ..ا.تمدحشيرورروبمعينيئ-ترخلودارلنادار

!لزولذ"ءسح"صحار-ز/ا

.*خصببب!لم!برعضهاًلهواوجار.!متعبجارالفمالجنماخفما
:الطجوب!وال!رم"تءتج!-ىصالاعهنلرت1(أالبحار.دوخةؤى :وزارؤحمجباربعض!ء

:وع!*2ءا)تء،سىعحسا!اركبدا!ماأك!--ع11!داريامخل،دارصون4صالدياروءربة

ز،دهـ67ر.إ!أودار"

7صرحكلنا-!اا"ألآ3،ار:!أإا3ا؟كأاغ!-ونأهـهفالباتزهوا000000

:.،،ءا"الص،...ا.ا)

اً:وركعكرصوركازالص،.لا.احروكت-ت.11(رريع!ر.لىهـير-روا-8-

تهى.-.ااخص!.ءاالحقيغليا)يعب(
ع.+رهـؤ!ط.ى3-.رحشهخصت..أضروعصخيسبركألمىأءخلفهوأمضيأصفيأنصل.لمو

:و؟وددحرط-ب،،.!راهعقدوأتعقدتاخلاء"!ابثرلاعضهـيأ-ء!ه

ىنرازممارمح!ليرو-تبءراالرؤؤ.!اتصراراصرهـ،،تبش-ي،تشخب"دززواعالمهدأريفرغلبانء!ي

"ص!دولهـأوراأفهـتخبت.نررخخاعنىومن"وتدب،تغومرأن

!ماص-فكأ..زصنتجمارأف-وأمى-!والرابىلورلاأعيهو،عندياص-ء

صدر!،وأصلوألارضاء-وتبارؤمنالباورتكدس

:.8احدوداوا!سح(الظيلأم+حسلكفيوأخنرقتضوات.....

(،مالرصاعمدةوفرختوصضضيفى.تعثرغرفتاالىتمضي

......ء!هالمعىللا!صيةطين"من،وحدي

ا،الدمعسيولمحستالتيتاكتمماصهـى

-.-اصظام،واال!!مطرجنصنربواتروحمتالسهاديىأيىمدى

عن:اتسروأليامسبعأر-لا!في.وعامالىودعاملفلاواخت!رتأسوددلفثي5ؤلبيدقات

والمغارد!ألضصطانءن:الخولالرخامن،صيممنهايفرخلاؤكيفالسوأدتزيد،الصمتتحقر

:،المهارهلهاتعياحثلعناحصر"رواوور!اوهاتنموأعمدذليسمماءايمنتماوكان

:،عبثاوماذاتحكيماأعيدواللوخ.الريحبوجهصلب:يعاد.اوعادةيروى

،اور-عصى!!صهاتالذىوالبرالهادىءالمحور،فو!رتجفافبئر

بارهوألىالمالرأسضعيصتءالبروخ.تبتلعدوامةفييصمدمنارهعتمتيمنوفورت:

:الشلالحكى1ماذحعيناتصرعنىالتيلاالرءأعا*
......و..ينممه

؟دهوسدالوالجئرء.

تخفىلهالتموتحو-دلررتمة7وا!لىا،!نو!منرؤيا؟اسنصصارهعلىأقوىلاكيف،مابكي

.--..-ء.ء..،كلالصمتطال،شهران

:؟العبارهاوحيةويط.ا)ستحالرواة"بهيحدوخبراوليسست

:،والضجاره*المالراس!ضيعت.....،شفتيجقتممه

:بشارهفمهفيشاءواا)!يكمعدتاحشفيانليكطنط؟العبارهتسعفميمتىمتىممه

برليقولمالؤول(تغتسلوناركململولالشمصرلالغهحلدت،تنرطالما"
..01هـ.لرو*

كهالفصلحمرفىماتحصر:رفطرة!والؤرأت.الاردنوفىألنيلفيالح!بح،010الاذنا!مملأ ....رجمماميو..ممبص

:"الف!-وليواهـفىانقبلترأد!ااخطيئهأدمغةمنوالسباب.السمبصعت*

:.اتبمتجوهرتربوةجسموكلفميمنتجرصدالالفاطصنهفكان*

مماحاوىصإببل!،ممسىالنفالذئابمنقطعانشلال:

.."
مم!
**
**
*ء**********"****************"****************************ةخ***************************ء2
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رتغخلأ!مممو4ا--صوتص--.لابن
غاهـحئهري.ا.!

الافكاركلندعاي..تنفتحالازهاركلندعحين21ناوالواقعومملالاستعماران:هووا*هـاررساالجزائرمننتعلماني!نبغي"

للعقلالممنوحةالعلميةالحريةبانالقولالىحاجةفيلسنا..نتصارعرائحة؟خبعت،هذهفنائهعمليةخللالومن..ذاتهافناءءلىالان

الحقيقة.اجلمنالنضالحرارةتكسبه،مجتمعايفيالانسازكطمنشب،فيذقتلالذيننحن.الةرنسيبننحقعارناانهـ،..عفنةكريهة

ظلالفيوتئضجثمارءتذكوالذي،البشريافاجهي،والحقيقة((سنواتثرمنذنحاربهـا،ناز/4اتجاهـاتاجل

المقابلالنقيضهي-النطاقهذافي-والحو.بة.ال!ويرةمنوارفة.رساربولصانباسموقعتلافها،بالد!صةؤوباتكلمات

للمكارثية.حلوقفيإتالكلمووؤفت..الجباهكلعاىار.س!مت،والدهشة

علىيتقدممجتمعواقعمن،الحريةهذهتئبعان،الطبيعيومن،الناله!بعه!تدتعجبءللاماتالىوتحوت0جواباتجدلاكثيرة

تصدرانايضاطبيعيهوكما..الصينمثلالانسانيالعلميالحظ.اخرينعنداشننكارعلاماتوالى

بحاجةاعماقهفييحسنظامقيودفيابنا؟ءيرسفمجتمععنالمكارثيةوالدهشة.الانسانعندهـا،قفبانجديرة،دائمااكحول،نقاط

الحرية.الىلا..الحمايةالىشديدةايعند،المضأنجةاوضوع.قىاالوقفةسماتمنليسا،الاستغر(باو

ءواطفمنيتبعهومافالعجب.الانسانحياةفيا/د.إولوجيتحول

وكان..العالمهيواحدةبؤرةفي،المتناؤضان،الثصعاعانالتقىاناذنوالواجب.يموضوعموؤفلانخاذ،مطلقاتملحلا،ذاتية

احاطالذيا"ديالواقعمنوضوحفيناتجابينهماالحادالصراع..ميلاد!ارافقتاتيوا"لابصات...الظ،هـرةاعراضالمفكريقمق

كافةمن-المفكزونيستطعلم،الصراعهذاخلالومن.نبعيهماباف!عءءلاماتازدادت"فيكراسوؤ!"درامالسار!صدرتحينما

المعركة،نرانكادتانبعد..الحلبةعنبعيدايقفواان-الانجاهاترالازوة،ا!عاما)د؟ليالموففيتعمقوالمالذينه؟لاءعند،وضوحاهذء

حديدية،قفازاتارتدتالتيهي،القليلةوالقلة.ايديهمتحرقىالسببهو،وا!تعمقالموضوبةعنابىمدوكان.وسارنر،الفرنسية

ةالهند،الحكمةورددت،نحاسمنبأربطةوافواههاآذانهاوسيجت.الروايةبهافوبلتاةكماا،والغوابةوالذبذبةالضوترفي،المبالثر

.إاتكلملا..ارىلا..اسمعلا:القديمةاعلىكانتوقد-الامريبميةالمكارتريةانهو،فيهروبلافالذي

باهباكوواالذيناحدكانوانما.هزلاءمنواحداسارترإبمنلى"تملككانت-حلأةالمتاتالولاإفي4البرجواذرالار!.إولوجيهمراحل

،مواجهتهالتيالوحيدهالصورةهي،يهمايدتسلخاتوكانت.المعركةالرأسماني.النظامفلكفيتدورالتيالاؤطاركلعاىالمنتظمالانعكاس

ازمةعن،حياتعبراالا،سارتريكنولم.المرآةاماموقفواحيننقيضيها.علىالمكارثيةاحتوت،العاه"ةالظواهركافةفيدائماوكاثن

المحافظة،القوىمعواحدةجبهةتكونالتقدميةفالاحزاب.فرنساعلىالبرجوازيةتشهرهحاسماسلاحافهاصبحتالذيالوقتففي

بصفةالمجزائروحرب،عامةبصفةالمضطربالعالمانباءلاستقبال..علبهايقضيدينامياسماتفرزالوقتنفس!ؤ!كانت..التقدميالفكر

الاولى،الجبهةتناوىء-السائدة-الرجعيةالجبهةوتظل.خاصةالفلسفاتوكافة،والاسحعماررةابىرجوازي"الفلسفاتاحستاذ

.هوادةماغيرفيوتحاربهاتلبثلا..المكارثيةان..والقلقوالفراغالياساعماقمنالنابتة

تالفتفقد،فرنساعلىالعهدحديثة،الجديدةالتجربةتكنلم...نفسهاعلىالانقضاضونتولىانتصارهاكئوسفيغقلها.نفقدان

الراديكاليينمن3691،2891بينالفاشيةضدالشعبيةالجبهةالىي!تدير!..اولااروالهمنيتخلصمعتوهدكناتوركلشان

نزعاتها،اختلافعلىالنقاباتواتحاد،والشيويمينوالاشترايهينالتيالريبةفبذور..يدريلاصيثمننفسمهفيصرع..اصدقائه

والمثقفين،الجامعةورجال،والكاثوليبيةاليساريةالشبابومنظماتععارةب!خنقشوكاتنبتحتى،طو/لافقىلئ،المكارثيةكرستها

بينالفرنسيةالمقاومةحركةوهناك.القدماءوالمحارببن،والمستقلين..حيات"شا

اجبهةاقبلمنمثلتالتيالقوىجميعتشملوكانت،1،4591(91.المختلفةالعالميةالصراعاتعنبمعزلالانتحار!ةالحركةهذهتكنلم

للاحتلالالمعاديةاليمينيةالمنظماتمنعددجوارهاوالىالشعبيةاطلاقفييتوالىلا-المقابلالإنبفي-الاشتراكيفالمسكل

.ديجولالجنرالبقيادةالحرةفرنسماحركةمقدمتهاوفي.النازيتفتحاندونتحولالتي،الجذريةالعوائقواستئصال،الحريات

المتعادية،للافكاريمكنمدىايالىنلمساللمحةهذهخلالمن.الارهاركل

.مشتركواحدخطرضد،واحدةجبهةفيتتالفانالموضوعيالصراعتدع..ديمقراطيةثورير"حركةالصبنمن)اطلتفقد

العظيمةدوايتهوفي،الجزائرءنالرائعةكلماتهفيوسارتر..تقدماالاكرالتيار،بالضرورةاءلمقالمتعددةالفكرتياراتبين

تحولنقطةيجتازولا،فلسفتهعنيتنازللا..."نيكراسوؤ!"..الكيرينمنالحجببعلامات-ا/ضا-غيةالصيالحركةوؤوبلت

البعض.توهمكما..تقدمااكثرجديدةمرحلةالى،حياتهفيفكزية.السابقةالظاهرة،بوعييتفهموالمالذين
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الناسبربعلاوسارترربدلك.ال!هينضفاف!علىمتشردووووتءارثالذيجنبا-الانجاهيةحدودهد(خل-المعركةفيبنصيبهيشادكهووانما

الرداءهوالبشري؟لجمصءبم؟رقطعئااداصكأ..ودمكلحبميعيشونتسلحتفقد..الوافرةالكارثيةضدزرةالمطالمقوىمعجنبالى

الفلسفي،والثوبالذهـ،عؤ،أتجريرد.!.4نف!مانإم*طالذيالوصيد.الوطنيةالحركاتكلىلسحق-المسيطرة-الرجعيةبها

واالعسكريرةالقضايرااحدىإ--.:هدفحين،أدراءياالاطاريرفبدانوسائلويفضح،الفرنسيةالمكارثيةوجهعنالئقاب،كشففسارتر

زصمثلالتيوالادراكالوءي"-تو؟تفجبتجاوول،سارزركلا1.الفلسفيةمحطولش"يقدموهو.البقاءءلىالمصرةالي!ائسةمحاولاتهافيالرجعية

غامضة.فكريةرموزا-"برربلا-رو:؟ايرجكللانوبرجاولى،شخوص4دينطرتهوتشكل.للطساةالصعانعةالموضوعيةالظروفبكل،وعيؤي

الاة!تعالالىالقبليالتخطبمبطهذايجرهان،الطبيعيمقىالنخيركأوكانتوالمحضوى،لمسرحيتهالفنيالقالبمنكلا،والانسانللحياة-الخاصة-

،الشاطىءعلىدوقاليراجوهجكللمربس!المتشردانراىفاذا.و(لىتكلف.القالبهذافيصبالذيالأنسانيلا

يمالوولا.بعد.بغرقلمالمرجلد(مما"سرقةهذالان"يأخذانهـالاوقد..السوفييتيالاتحادفيالداخليةوزيرهو،فنيكراسوف

والاصر.الثينبينشخوصهعلىاؤكارهزهورزشرفيج!د(سارترفابرق..موسكواوبراحفلةي!حضرلمانه،رويتروكالةمفوبلاح!ف

..يتركوءلم"الاخرإن"لان.جورجددهوت1هيالحرةؤ،لارادةجورجاستطاع"المساءباريس"جربربىةوفي.العالمصحفالىاأصب

:المتشردفيؤنب،لبمبئتسحرالوريررربالهالتحريررئيسيروه-مار-العالمي(لئصاب-رو!اير(

حيا.نهم،فيةثلمواالذينتج!لانهر؟اكبرىا**ورنركان-"-كرافشنكوطريرقةعلى-الحويةاحضاروانه،نيكراسوفايموفي!ي

الاحساسنؤ!يؤممده،اوجودياضجاجالاصهذا.موز،!فيبرووشى!ون.الحريةبلادالىالحدبربيالسنارواخصرق

:قالحين،اكأ!زماحرر!ءالذيالعالميالضرمنالاخرىالفرنسيةالصحفدهلت

انحح!!ازي..ن!بلامحو1(9"!تاقيهـص،ق-)1-!في"-هـ-نالدفاعووليس"انورغم"المساءباريسى"

:.برقيول،المطلقال!رديالتولوروبصؤس!+لأعرأهـ-اانهالا،المزعومالوريرحقيقةيروررف"الوطن

ابداولمدط0.ق!لمخا،قخح)رروةليخأدبركأاقم!--":؟-دى.+لى*....ا.ال!اذبةدالطاقات..الوطنءن!لهـؤ،عسالحةؤرصسة

!موزبر؟يرومؤيدلىك-.:-!-)سكات01"،الموؤب-ئيالأتحادءندوفاليراالمحتاليرهاويرالضي

41-حصالعنبءث..ا!:ويى!زرتداورةج،ءاذا!ءى.++جم!نمغثر..الاجتماعية"ونطم

وإبماد،تلقا!جةب!ركة؟لمء%ردا!زر:لماه،دوؤ،!يرراجوربم-،"ضء.-+.-س001برهـنالقضائىالمبولىيسلميحثالوؤتلة-ىوؤي

بر!لىبو..ؤيهـرب،ا!*قي-قيقي3+وشعفيرء.4بىجوثىالمؤنرا+-؟+؟...بم،..!.الىمدالةكداءزلملببئالمايىالمحون،ل

:"شأرر"اا)ثسطبجمناء(محظه-!ابىوليرجل.:..د!إ.تجصادوطعا-الجطزيرنبينالرهيبالصراعو.بظل

.ال!--لامامء؟ساوولىاخا3-"أذ0(2!.تنر-هـ،5،دوفاريراإور،تارالى-والقضائيالوطنءن

الفطبنبينسب،اـوجبةوصل!هزة!ناكوليست:ت!./نيخطة--"زاركا،ويهربخهحقيقتكتشفصيث..معا

وح!لح!ةهي،بين!مالوصيدة1ال!لة.والثاكيالاول؟بز-بالته-ووكب..قةوالحقبالدمتنزفغاليةضحيةلأ

في؟،سارتر5اثرالذي،ا؟*كاملورورواصيالاسالمنهج.بخ"بر.-..الؤلسي

العيئعندابيماةالحىةب!ريرد!عماارا!-براداصة2د+بر؟!..2ءبنحد!برء-3

والاوكسجينالا،بروببدراتبين،الم-ردة؟؟!ة!"نبم!و!ؤيخلآ-بخيقد!اارقيالدراماعصارةهي،المرةوالسخرية

المخىنفة.،زاتوالف-.ص**-حص

وعىدون-(نلىرتخف!؟،ا!.ىاتالغاتهذلسارتربولجان.بر!ملائذيالاقصىالحدهيوالسخويمة.سارترلنا

....!...اكادثيةلاساوبرائعتكنيكيتتنريح،بعد(لكا.زباليه

ي!ضا.1دونوعي..،مصاؤشهمح!باتهمؤ!شكلىونصفيسخريخهلنايجسدلاحين،المعئىهداسارتروي؟كد

علىالئسادر"!نقطووةيفع-الدراما!ءهفي-وسارتر،كاملةفصولثلاثةافردفقد.تماماالمسرحيةمضتصفبعدالادوفايرا

حي!اتهم.حقيقةعلىليسف!يقوا،الناسىاؤوؤطءصالملونةالمساحيقومسح،ئريضةااثوابهامنالمكارثيةلتعرية

فجريردة.الفردسيةللصحاؤةرووضوإيةنتمربرخههوالثايريوالفصل-.المشوهوجههاصفحة

.ورامدير!ورا!وز،ىوهـصشجول.الحءوروكأصوت"المساء"باروررسابقةمحاولةهي،الفاضلةفالمومسى.جدإباليس،هناسارتر

ذلك-بعد-والصيمفة.محرروهـاه!ويبرجوروؤيرنيهوسبيلولذلكتعاواختلفت..المسرحيالبناءاحثلفوان،المعنىهذافي

مباثرةصلةلاعضاله،موقرادارة"ءا-ريرءكمها،مساهمةتنركةهى.مادته

عنمباتنرتعبير((المساءباريرس))ارقحرواره.الح*وكلةبدوائرةءن0.5طويلةمقاطعةمنجزءهو"نميكراسوف"منالاولوالفصل

الاجتماعيالنطامطلفي-فرنساؤي-اد،بئالافالعلاق،تطبيعة..ينعارإتركهمالاوالمؤلف.السينلهرعئدوزميلتهمتشردمعنلتقي

جدرا!تربطاخ-وهـا!؟كبا!ي،و"لازرةةلقوا!ؤ،كهـاق.المقاؤ!!.والهـشفوا!تأملالتفكيرمنكثيفةارديةفيلبسهما

..الفرنسيالمجننمعزرب!ا!*نيإءجموطانغ!-هاش!ي..الصحيفةهذهاتشرد.ايرقولهماهذا.يومكلنشا!دهلانضا،جميلاليسفالقمر

وتقذف،باريسفيالمتمارعدجلقدميتكبلالتيالخيوكلايضاوهبىبالقنبلةسارترفيلقى،ور!نديرلانهجميلا!"بقولهازميلتهونحتح

واللاوعي.والقلقالفراغيةمن!اهةاعماقؤي،به:المتشردلسارعلى

واقرب.صح!بففبهيصدر((ذر؟صبررا))يريررجولفصمو!دوماللاغنياء؟لكواكب،ساؤروانه-"

قتيلا.عترسبعةتلىالقيوعدد.مراكنةرايهالانباءمصادرباننحسانلا-تطعنا"دوماللعشاق)ابانهالقمروصفالهلو
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س/قوةفي-يعبرالادارةومجلس0عمرهطوالالبرجواريةاهـيطرةبعنوانالثانيةبالصفحةخاص،البارحةمناكترقتيلان!هه"

الحكومة"وفي".كلهالنظامصرحعليهاالمقام،الاءديولوجيةالاه!ءنا"حررينمناثنينمخاطثا-لهاوضعا."مؤثرولاءمظاهراتمراكش"

مرلمسبينالقائمةالاخويةوالعلاقة.وتتجسدالممازعيهذهكلتتبلورالدرئا"الارهابيةال!ناصرتناهضالسليمةالعناصر"اضافياعنوانا

جوهرعنتعبرهافي،مخلصةصادقة*قةهي..والحكومةالادارة؟بالكراتيلعبوهوللسلطانصورة

هيوالحكومة..المعملصاحبهوالادارةفمجلس.الحقيقيةالازمة:جولقال،الارسيففيقديمةصورةبانهااحدهماجابفاذا

.والمحررونالشركةمحصلهوجولومسيو.المفتربالادارةمجلسعضو،السابقمر؟كشسلطانانيبدو"واكت!باالاولىالصفحةفيضعاها

ععامضاءهيهبوالشعب.اصحابهابدمعليهاالموقعالشيكاتهم"الجدءدةاقامتهمعيتاتف2بد

.يومبعد..يوماينقصالحربةمنرصيدهلان،ويسبكيقرشهالصحافةعليهاتنباتالتيالتضليلاساليبسارتريفضحهكذا"

ي!"مكتوبةلاراقصة))الجرربىةلتصبح،المحررينعلىجولثورةهل؟التحريررئيس،جولهوهل؟المس!ولمنولكن.الفرئسية

:قالحين،(لادارةمجلسرئيسموتونلثورةطبيعيد1امتدعلىجولفعلق.لاغلاءعلاوةسبيلوطلبلقد؟المساكينالمحررونهمبر

الس!وفيتياتالبوتلرباتصورةتئشرونليلةذاترأيتكم-":قائلاصبه3

النسوة!؟لاءلاحظتاذود!شت،الاغذيةمخزنامامالصففييق!نالطبقاتتاخيتأجبريريدون،الذينالاندالضدتقاتلانك"

احذ-بر"؟؟موسكوفياحذية.الاحذيةرنجصخلنجميعاوانهن،يبتسمنمهمةانها.االيروليتارإعلىالا-تحوادمنالبرجواريةبمنعهـم

.فقط!و\انسهـلملأن13اول؟السموفبتيالا،حادفيابتسامات؟و؟بتساماتواجبهمجاناالمهمةبهدهالظبباميعترمنالناسمنواعرف.عظيمة

؟الصورةمنارجلهنمطالبتيعلىاتجر؟،القضايااثرفبخدمةحظيتالذيانت،والت

مصطنعة:بلاهةفيجولويرد؟بزيادة

ر؟وسهن؟نقطعكيفولكن..صحيحهدا-"0البرجواريالجوادصهوةيمتطيوهوبزميلهالعاملصلةهيهده

وارائي،حكوميةجريدةانهاموضوبةجريد.نيان"يرقولوعئدمافيميسمعؤجول..متثاقلةبطيئة،الوصلهمزة(خبر؟وتأتي

تجسدتمدىايالىنلمصي"آراءهات!عيرلاالخكومةطا!اراسخةالصن!وانهوفهدا،وادن..افلتقددوفابراج!ورجانالتليفون

.الكبرةالاستفهامعلامةعلىسار!اجابةمعالمهـ.يرصودة/ضعانالمحوربرضسىولا!الاولىبالمصفحةالجرير

تافهة!!فاترة!رخوةجرردتكان"قائلاموتوناعترضواذابف،الزملاءاحداىترضقذا.دوفاليراصورةجانبالىمقاله

..وضوحااكثرالقضيةلناتتبلور"السلامعنتكلمتمايضابالامس:علمفيالرجلاجاب؟والشرالخيريصطف

"مولوقيفانه..السملامعنيتكلمالذيانالست"جوليجيبتئسولا:الهـضمعلىت!عاروانعاطفتانهما!والغيظالحنو"

ي!فجرحينللمشكلة(لجنريالوضعميكانيكيةعنموتونلناو/بمشفإ!الظهربعدتصدرجريدتنا"ن

مقتطفاتسهتئترارلح!كان..كاملاخطالهنثهـتلقد"فظا
......علىبالاولويةالجديرهواحرحادثاانعلىيصرالتليفونولكن

العالميكونعندماقيمتهافما،الصحافةمقتضيات(نهاتقللا..سردمةا!راء!!وزيرنجبرآلووتانزقول!الا!اء."المسماءباريس"صدر

ا!رددتماواذا،بالخوفائغريةوندةالدثلان؟خطرمي-عادتههيكما-مولكواوبرافييظهرلم،السوفيتيبا!.لحاد

"؟الحربتهئهبالقوةتاتيفمن.اين،الططنيئةالجديدالعنوانالتحريررئيسويكتب.الحربةوراءهربالهبدولا

الحكومة"فلسست،سارتريحسمهالذى،المعدالمدىهوهدا*..
........ويطلبالحريهيختارالسومييتيالوزير"..ديكراسو!اختفاء"

فقط--الحادةتنر/كةهىوانما،الحا-مالمسؤولهى"الفرنسمة.-
..بة...........الى-دوواببراصورءمنبدلا-نيكراسوفصورءيضعانالمحررالى

كله."الحرالعالى"يظللبرنظامفي!والشرالخيربينالناسيفرفىحتى..صورتهجانب

علىتعملالتيهيموتورنظرؤىالموضودةالصح!فةكانتلذا
.....تصويره،اجادادىالساحرةاللوحةفي،الرائعةالخطوطتتصحهنا

وهي،الانتخالاتمعركةمنالش!وعيالناف"بردردبر))انسحا!
.........الاستفهام*ماتمحوفيالكاتبويبدأ.سريعةحيةبلمسات،سارتر

بقاءانتشتالتيوهي،المريضةالقراءاحلامتمزيقعىتعملالتى
..اسرةان؟المسؤولهومن:سؤالناعلىالاجابةي!بدأ.السابدكأ

الامريكي.التفوقعىمتوقفالمادىنسا
..كرالوصعمصمونتمثل-السواءعلىوالمحررالمديرفيهابما-التحرير

التحرير،لرئيسرالادارةمجلسدمهايرقيالتيالمثاليةوالنصيحةتحجبالتيوالغمامة.الفرنسيالمجتمعقطاعاتاحدفيالائسالي

منخوفهممناكثر،الحياةمناخفهم"هيقرائهبعددليحتفظلبمحابةهبم..علاقاتهاوجوهر،حياتهاحقيقة،الاسرةهذهعيونعن

"الموتالنظامحدمةفيالمشعانقةاننشابكةالعواملودعمتهاصئعتها،حقيقية

الىمقتنعايعودحينسبيلوعلىتندوالظلاللهذءالطبيعيالانعكاس...الراهسن

-الانسانكانفقد،دةالز/1يعنيهلابانه-المتحريررئيس-جولالغلاءلمجابهة"مرتبزيرادةيطلب"البسيطالمحرر-سبيلو

،الانسانيحبفهوالاناما،لهبالنسبةشبهةموضع-الماضيفبم.وامعائهمعدتهاوامرتحت-يكتبهما--يكنبوهو.الصاعد

ولاالحر.المواطنشرفلينالوظيفت"فيسيبقىولذا،بهويؤمنهي،جولامامواحدموقففيبزميليهترنجطهالتيالزللىوعلاقة

نا-حر؟شريفاليكون-عليهبانإمهـاجئهوانما،جولاليهيستمعالذليلخضوعهافي..نفسهاالفرنسيةالاخلاقازمةعنصادقتعبر

يحتجولا!ساعةةعشراثنتيخلالمجلجلصحفيموضوءفييفكر.السائدةالطبقةلمثاليات

يقولى:وانما.سبيلو.الادارةمجلسقالبفيمدابةانسانية"عجينةاصبي)وجول

لكاقولانافضلولكني.سيدييافكرتكعلىستحصل-"خبراتمنالمكتسبةالتسلقيةبمقدرتهاعتلاهالذيالمنصبقالبفياو
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الانساذيموقفها"يميع"انهاي..لهلحمايتهاوزنايقيحوهو.بالانسانا؟مناعدرماني

تهيئةعلىالقدرةتمتلكلالانهادلك.البوليسمنانقادهفيالمتمثلغمبرفييقولاذ،الكبيرلائظامحقيقيافسعاراجولردويرصبح

،الفرنكاتمنالفابثلاثينعملاعليهعرضتفاذا.لمستقبله؟ريمةحياة."بهننؤكلالابهاستقومالىءجلله"مةبارومبةالافضلمن))تبردد

:(لحياةفيفلسفتهموضحااجابها

نفسي.ابيعلاانا..لنفسكبهااحتفظي؟الفاثلاثون؟عمل-،1ارضيةمنكببراجزءارمرشان-والثاليالاول-الفصلانه!ان

يدعوهاك!ا"المطلأقالمفعلارادة"اوكلوجيالسيالىخللهناد:هـوالذيالتفتيتفينهافننانلحظفلا.ت!ماسكفيلفنية1التجربة

ذاالاحداثازاءسلبيةبطررمةبقفلاالفرنسيلكا.نبوا.سارترالفصلفيثمانيةتبلغمناظرعدةالىالفصلتجزئةفيسارترآثره

القارىءعلىيرغمضماكل،ويشرحويؤيديحللورائهامنجيدانراهجراءءنوالتعبرالأضطرابيشوبهلالدرامي1الخطولكن.الثاني

سارترالواضحةمسرحسماتمنولعلها.الدراماحركاتتعددمنتفسيرهايجابيةصدسةفيالفنيالصراعونجظمهووانما"الضفتيت"هذا

مسرحيةعضلاتتستعرضلا،وؤورةضزنة"الحركة"نلاحظان،سيكولوجيمركزفيتتجمعالدراماخيوطبداتوكلما.متكاملة

الحركةهذهولكق.معينةدلالةاو،هامامعنىت!ديوانما،غيمهااوالانس!اني،التجسهيدالىالذصئيالتجريدمنبدورهاالشخوءرازتقلت

الشخوصفيتخلص،التعقيددرجةالىوالموقالىالاتزانفياحياناتستطرد.الىدمعروقهافيي!سريبشريةد؟ئرةفيالقضيةوتصبح

(،هـلولعنالحدثويتخلى،ذهنيةاسباحاويصبحونبشريتهممنوالمحتوى،الاولالفصلفيالبنائىالاطاربينالواضحوالتبابمد

ضابط.بلاهائماتجوإد((لموؤفيصبح،الواضحالمقريبوجدولو.موضوعيةمسمافةعنلمكبرلا،الثانيالفصلفيالانساني

المقدمةمنالاخرالجزءهو،هذهمسرحيتنامنالثالثوالفصلمستقلة.فئيمةلقطةالواحهـمجردالفمللاصبح،؟لمساحيالبعدهذا

الدراما،لاشنقب!المة3الحربحيؤيةتسهتظل؟نالمفروضوكان،الدراههةوهمزة.رشاقةفيلفصلين1قمتيبينلمضلهن1الرالدراميوالخيط

والمجتمعوالفنالحياة..الىسارترلنظرةالموافقالتجريدهذاانالا!؟لخصهذاويصحبنا.لوفاببراجورنجكانتببنهماالدراميةالوصل

الغامض،وا!وقأرالمعقدبالالزانالمتمخوصصاحبالمذيهو..والانسيان.،يديةالتمالمقدمةمنالاخيربالجزءلنلضقي.،الثالثالفمصلالى

؟هبةعلىونحن-واصبحنا،الدلىاميالموقف"تجميد"الىادىمما.الشناررفعقبلالننقليديةءالمهـعرحبدقاتيلدراماته،دوالمقدمة

مب!مةصركةنعيتني،تأئهين-المرصيةفيمركزالمونالحلث(-تقبالدوفابرا،جورجاوالطبيعيةالو!لهمزةبيناكلاءيرلصورالفصلفهذ!

شيتا.تعنيلأالىالمحتالتسللفقد-التقدمية.الصحفية-فببرونيكالانسةوبين

الحالة،هذه،كثمبرةاشياءتعنيالحركةهذهكانت،واحدةحالةفيالمحرر..سبببلوبنة2بانهايمفاجابهواذا،البولي!رمنهرباثس!تها

مما.الفنصفةالكبيرالعملهذ(ءنوننبغيفلسفيامنظاراترزريانالاصصيلا!تئاؤضعلى/ج!تويالصغبرأبيتفاواذن.المساءباربرسفي

سعمادثرويهملالروايةفصولتتهوالىانبعد،مطالقالاتفمستابهنسمحلابصكميميئي،واللصامضطرفةيساررنمةفرونيك.الفرنسميةالمحياةفي

جانبا.ا!تجريديالافجاههذاهوولا،التئاقضلهذاعدياقانونايضعانسارتريقصدو!.4ضما

،لتنعوريالامتدادنلمس،الثالثالفهملمنالرابعالمشهـروفيارلمقديمصلبمنالقويالجديدبنموالقائلةالئظرةتأييدرستهـ.ؤ،

علىارنحمهالتحريرركيسانلابتنهيرويهواذ.سبيلوللمحررانبحيث،متعمدةغيرعفوبةجاءتاللقطةهذهلانذلك.ا"نهار

يملأهالارأسهبينما،الصباحفيمجلجلاصحفياموضوعايقطمان.على-اثرلهنعثرلمالموضوعي1ءض!ادها

الىتمتدبالوتانجولمنوغضبته..وارللأشيئيةوالعلأمالفراخسوى؟لدقات-ةلتكما-كانتفقد،اللقاءلهذاالفنيةالضرورةاما

اجابهاالسببابئتهسألتهواذابةباوغادجميعافيصفهم،كلمحنق!اسىجورجيسرق،سبيلوفبو؟سعطة.الستارلرؤعلسابقة1\(ممرحية

هدهلتفصيليذهبسبيلووبوأسطة.نيكراسوفهيةجلايدبدلة

،كذابوقكلنا.انسمانالكوفي-جلني0.1اوغادجميعاالناس-"."المساءباريس"هوحكوجم!ترزيعئد(لبدلة

في،المشرى(لحنسلمقاءالوحدالمررارىاننى..اثرار،حسناء.....ا.
.....-....صفحاتهبينلئايتهـثمبف،طريفاووللأسأرتريععد،للماءهدافي

..كلعاكنتلوأتمئىاننى.الحمواناتحمالة....

........موصوعانفسهيعتبرانيريدلادوفاريرا:للعراعحميم!بانوجهان

..الغر!أحدىميدوماليراجوربم.وجود4اتأخبر!أذاص"الر!ووتاج"ا!ص!ةبهـ51بالموضوع،بعنيلاوهو.لغيرونمك

وعرضا..والتفكبروالعذا!الاننفى..التلاقىالىالاثنانسارع...1..
.....ذاتهيدرض(نه.لعروليكبالنسبةي"للاحرموصوعا"يعينوالما

..والكرامةوالنبلالشرفكلمات..الانسانيالقاموسصفحاتمعا:قائلايخاطبهاهوولذلك.للاحد(ثصنعهفيالمستقلة

اليساريةعدو-جورج.حميماوالتصاقاتلاقيايزدادانوجدناهما..."دنجبلتي-"الىالتجيءواناكرهكاناستطيعكنت-"

فيلهويقول،الحكومةبصحيفةابيمينيالمحررسبيلويثيي-اللدود.للغايةسيئادورامعيلعبتلقد

غريمهحمه.00001
..دولمحابرالجورجالاول:مو!فينبينميهدرمدارلةرساريقيمثم

.الاقنراسلدرحةشربفانت..سدىلاثريفانت-".
.........،تهبح-4تعسكهماعلىوبخهماحيث،السينلهـرعئدلمتشردينمع

التناقضمدىعنتصرانها.،حد.بثقفشةاو،نكتةلسمت.وا.بة...أ. ..لكلمه!الموتكل..أرأدتهحربهسلبا-رعمهكي-لهماحينوكب

..يمم!اريايكونألااليمبئيد!فالنرلى..الواصىةالكلمةمفاهيمبينحين،جبرية!ادلةفيكصفهام!4رافعارنجتصبالثانيواووقف

الثلماتوتصبح..يمينيايكونالااليساريعدتععينفسهاوالكلمة:-البوليستستدعياناستطاعتكفيان-لفرونيكرقول

.آنفيوالبقاءللك!رثابلافخارياوعاء!برب!بءكلىهذاببسي،صغيرتيياالناستنقذيان"

-؟7(رصوصة!لؤورة-..اولاوسيلالحياةتعطيهمافى
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ف!يقول،ساعةبعدباستقبالهيرحبكاناذاعماويسال،الاخرالطرف

منعه.أشنطيعلاطالما..بالطبع-":جولئيكرأسوف

يتحدث،مرتبهعلى"زيادة"يطلبالذيالمحررسسبيثوس+-25أ!صو،ة!لطالمئنئررتة-

بهةيقومالنيالعملطبيعةعنجولالىبصراحة

بالصفحةالىعهدتبانةتني5،سيدبمرياسمو؟تسبعمنذ-"،دوفاليراالمحتالعنيبحثالبوليسمفتشجوبلينجاءفاذا

وانما..صحتيف!دتانميهاماثيئاوليس.الشيوعيةلمحاربة،الخامسةحرسصحةفيكألسافيشرب،سبيلومعالمف!شليلتقي،هذااختبأ

الجريدةتتأثر؟نلونعنه(تخلىان؟ستطيعلاالذي،الهامالشيء:قائلاكأسهراورمااتجةعلىسبيلوويرد،الغربيةالثقافة

يتطلب،الماركسبةضدالكفاحان!الماديالضمانهو،بذلكنفسها.دحبونهمولاالاغنياءعنيداقعونللذينالمجد"

،الاذهانفيللطثيرانهاقولاناخشولا،وحساسيةولياقة؟بتكاراو!!ر..جو!بنيخرج..وضوحفيالازمةخيوطتتجمعوهنا

تنقصني،لاالصفاتهذهان.أ!تخيلعلىقادراالانسانيكونانبدلاار!هـا!قيالعحفيالموفوعفكرةسبيلوذهنفيتلمع..جورج

ارسمكيف؟تأكلنيالخارجيةهموميكانتاذاعليهااحافظكيفولكن.لما!صياحفياحضارهعاىبالو.فان

منينفذلماء1كاناذا،العالمبنهايةواتنبأتهددناالتيالمفزعةالر؟يا-الشاروإرفي،لموسيقية1المقدمةفيالانجرةالدفةوتئتهي

نعلا؟لهاضعاناسخطيعولا،حذانيمقدم.الدراماجوهرعنالرابعالفصل

لالشيوعية"محترفعدو"بانه،نفسهسبيلويصفانوبعد+

:يقول،خاصبمضرب"لكرة1"بالوتانيتلقى؟لبئأ،ـالحركييحروءلا،سارترمس!رحيةفيالدراميالمحور

الطبقات.بينالوصلهمزةانها.."حبعمل"جريدتناان-"!جورج.الروايةلاحداثرموزأهؤلاءأصبح(نبعد..للشخوص

فيتقاتلانك.السطوربينالحبيشع،الخامسةالصفحةوفيجاتبامتلهووانما،فحسب(لمعالميالمحتالهوليس،لوفاليرا

."(لطبقاتخيقتأحريريدونالذينألاندالضد"الحبحب"سابلر!او!افيتثردين1يجبباشه،الروائيالحدتطتطورأبرذءفكر؟

المحررعليهيقترحعندما،وضوحا.لزداد،جولعندالحبومعنى:الميرقمنانقاده

فيتساءل:"لهممماوىلاالذين"عنصحفياموضوعا"ب!جور"(لاسماك،الىدهنببقي،زوجاممالعبيدمنينتزءيرونكان-"

لاالذاينهؤلاءيسكنأين.حسئةفكرة"!لهمماوىلاالذين-".البشرالىبيلتلقياالاساكمنقنتزطني(ذ،مئهفأقسىانتمااما

بورتوريكو؟في؟مكرأكاسفي؟لهـم،مأوى:اخرمكانفييخاطبهماثم

بساطةفيالمحررويردات؟الموتالىتدكونياتيالاسبابعنسزاليعلىاتجر؟ان-"

!إبلادنافيلهممأوىلاالذينفيافيكنتلقد-"!مموكماالتي*سبابعناسألكماآن-التعيسانايوا-نييحق

:ذهولفيجولويعلن.للحياة

كوارثضحاياعئدناالمصابونيكونانبجب!مجئونانت-":انفجارهاسماعالىيتوفىالتيبالقنبلةالمتشردةتلقيهنا

عنحمقاءبقصصالحبتشوشسوففانكوألا.محضةطبيعية!ئستمر(نفيجب،بدأنااننابما-"

الاجتماضي.الظلم:فلسفتهسردفيلوفابياويستطرد

فيئغجر:،معينموضوعحولاتفا!الىالجميعيصلولايبحثونجميعاالئاس.الئير؟نتلتهمهمسرحفيرعبالحياةان-"

عدمعلىمصرةالحكومةكانتاذاغالتاريا!لتبانليليس-"-الورلكل-والويل.بعضهيضربونوجميعهم.املبلاالمخرجعن

صئعهتشعرانهل.الفورعلىيداسانه.قدميهنصيبمنالزلليكونلمن

نحو"يقولاعلالاجوليهدي-*دارةمجلسرئيس-هوتونتاشعرلاشخصياانا؟رأسيكمافوليمشونفرنسيمليوناربعينبثقل

حتى..؟لسلاملحفظفروريةالوسا"للكل..بالتسلحالتآخي.جر،نيكلود!تشقتهملانن.بذلك

"!..الحر-:يقولحين،التكاملفيمورتهوتأخذ

مكمبه:ثدراناحدعلىبتعليقهويئصحهالانساناستطاعةفيانهو،و(لحيوانالانسانبينالفرقان-"

إثاخف!لاذعاكن-".يسننطيعلاالحيوانبيئما،نفسهيقتلان

كلملاله.صدىويتلقىابناعمالي"،فا"عارخانفسهيصفوهو،نهائيأالصورةهذهوتتبلور

مكرسة(لخامسةفصفحتي،ذلكغرافعللااني!الخوف"الحقيقيلنموذج1غرروفايرابهانطقالتيالمفاهيمهذهليست

صياحه:موتونويستانف!الاحمرللخطربكاملهاالوجوديةحقيقتهلايعيالذي(لانسان.سارتريراهكماالوجوفي*سمان

،اخبرك؟ن،*دادة.مجلسكلفز،لقد..بالوتانهزيزييا-"نموآ-الداخلالىالخارجمن-بهتنموالتي،الاحداثرفقةفييلا

لك2نقركئامتىأتذكر.شيئاتساويتعدلمالخامسمةصفحتكبان!التقوقعالىيئتهي..عميقاحيا

تجسدت(للي؟(غداالحرب)الرائعتحقيقكتنسفلااذن؟باهتمام..حيةوجوديةتابلوهات،سارترمسرحيةفينفسهاوالاحداث

)ستالينالمجلجلموضوعكنسيتاظئكلا!القلقالوانابشعدطورءفيالتقليديةوالخيوط.و؟لومواليأسالقلقهوبالحياةمايغذوهاكل

صديقي.ياروائع6لها(؟فرسهممتطياا!لتهبةنوكرادمكئيسةيدخل:العئاصرلدسيمننسجت،وثيقبرباطاللوحاتهذهبينتصلالتي

كئتم:غريباتراخيانلاخدونحن،ثمرسئةمنحرهذهولكنوفيالتحريررنيسءكنبي،المساءباريسفيالتحريرسزيةع

.فجأةذلكعنفتوقغتم،ألسوفيتيالا.لحادفيالمجاعةمنتتحدثونعلىالعحيفة؟دارةمجلسرئيسالسيدان،التليفونسماعةبدما
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سارتررققرولم.الحياةمسرجعلىالحقيقيدورهاتمثيلفيالافراد؟يأكلونالروساناتعتقد؟ولذا

؟لنموذجية"اللحظة"صوروانما،"البشريالنمودج"تصويرعلى:بقولهرئيسهءيهدىانجولارادواذا

وان.اخرشيءايمناكثربارعامهنمسافكان"النموذجيالجو"والمحكومةطالماثابتة،.حكوميةجريدةانها،موضوعيةجرردتيان!"

الاحداثميكانيكيةفيتسببتقد"البارعةار"ندسة"هذهكاذت.آراء!اتفبرلا

تحريكها.وعملية:3طرقاموتونمنهسخر

اجهزة))و"حادةنطارات"منلديهماكافةاهداناالمؤلفأننجر؟بالقلقتحسىالا.ولكن..حسنا-"

دئةلهااالكإماتكل-حواسئاتستطيعماباقصىلنلتقط"سمعية.؟راذا-"

الدراما.جوهربلورتالتي!يطمفونبدأواالناسلان-"

ناعلىجورجططئهفقد.سب!يلويزايلبدأ"الطرد"كابوسان؟ررطمئنون-"

وابطربقة-الكابوسهذاولكن.الموقفبانقاذكفيلة"عبقري"روكامادورفيراقصةحفلةووضاككانتعامينمئذ..ياعزيزياجل-"

باريس))دارفيبالوتانجولقلبعلىجاثمايزالماكان-باحرىوصرح،قتيلملمئةوسقط،ضرمائةمسافةعلىصاعقةوقعتوفجأة..

لقراء/قدموهانيمكنهمعماوكافيرينيهمعببرجوريبحثفهو"المسماءاثبتتهكذا.محليهماغارتيةسوفيتطائرةانالمحاةبهماحضفظتالذين

فوقينهارسالمذيالمبيتعنشخصيةاحاد،تغيرمئهمايجدفلا،غدااليوماما.جيدابعملهاتقومكانتانها،رالامسالموضوعيةالصحافة

يئفجرخئذوص..تافولين"نفاعتا!خي"اتروابطاقة"،،يرجورالمكاناستفتا?ناجرتانبعد-الؤرنسيةالعامالرأيمؤلسسةفان

صائحا:فقد،المفزعةالنضيجةنتنرت-فيهسيموتورانهمالناسيعتقداإذي

وتذاكرمئهارةسقوفاقلبيكمافيارىاني..لصينمنلكمايا-"-الساحقةالاغلبيةاي-الاخروناما!يعرقونلاالمائةفيعثرةاجاب

ترقانها!وانتماملكيافكاركماانإ!مشو..جوليافرانتهـمعلى..فراشهمعاىلىهـيموتونباؤهماجابوافقد

هربانه(نسيعالذيالسوفيتيالوزيرنيكراسوفعنفجاةيسالثم؟!بالغافيسحقااوحرقالا

كماالقرمفيبانهوثانيهما،رومافيبانهاحم!مافيجيب،موسكومنتكونبانابداتقزلاانها..سبيلواينة-فيرونينايضاوهناكع

:يقولوحينئذ..ناسوكالةاكدتاشابهاني)صد!فيرتقول.."وحيدة"اوشيءفي"فريدة"

انتظروا،الحاضرالوقتفيبك!رةلمعنهلانتحدثدعونا؟لاورم-"خوؤا،ربروكلدواللأها(ليهايعودوحين(بذلكلسعيدةواني"النساءكل

الدممايةوقتالانكليس،صومافيانهلامولواانما؟-موكدةاخباراموضوهـا!دحج!بةبفكرةيأتلم(ذافى-الصباحفييطردانمن

د!نا.الفناد!ارمةمعلايطاليا(لسياحيةوتتردد"يوماعشرخمسةكليكلدونانهم"،لذلكتحزنلا-رهيبا

والموضوع،الكبيرة"الفكرة"وبرفقته،سبيلولحضر،قليلوبعد--:سبيلمو!!مات

هذءهي"دوفاليرا"عبقرية"ان.رئيسهارادهالذيالمجلجل

الموضوع!هونيكراسوفالسوفيتيالوزيرمشخصي!وو!ص..ا!كرةيسبراندون،يوميةدفن-عمليةسوىتكئلمالمربرجةحيانيان"

شبيهايبدوحتى،اليمئىعينهعلىسداءعصابةجورجوضعاقد،كاضالنمت":كالسكينآ!تةصدرهافيوتصرخ"الجئاهـةفياحد

ذعرحتى،نفسهوق!مجولمكتبدخلانوما،لنيكراسوفمطابقا."الحربوإتحيأ

،تارةسبيلولعبقريةينحنون،واقفبئجميعاوهبوا،ورشسهمالمحررونظبرات،وكلوروحهاباعمابها،جميعاالكلماتهذه!تعيثفيرونيكان

زملاله:اماميرددسبيلوبينما.اخرىتارة"المزعوم"الوزيرولجرأة.مث!اعرها

حؤيرإ.حقير..حقير(ئني..عبقريالست-"

يلقيهـ(فاله،جورجشخصيةحولالشكوك،جولساورتواذاالمجطقيةالخمسةالفصولعبرترافقناالمتيالشخوصتقريباهذه

اليه:يستمعوهوبعيدااإخسواريستخدملاسارترانوضوحفيلاحظناوربما.الدرامامن

!بحاجاللهوجودهلىنبرهناننا؟المسيحيتعليمكئس!يتهل-"الغكريوالمحتوىالحدالثتجسيدفييستغلهمابقدرللتصذويركاداة

ايه.الانسهـأنداخلالتصويربعمليةقامتالتيهينفسهاوالاحداث،يتضص4الذي

؟لمسيحي؟التعليماتعرلى:"مبهوتا"،بولجورجهوبمنائن"الديالوج"يعنلم.معاوخارجهمالشخوص

فانت!،ئيكراسوفاكنلمواذا!شيءكلئعرلىالروسنحن:جورجمهمةتاركا،بينهماالمحدثبتجزئةاهتممابقدر،بالوتان؟وثوفابرا

؟بالوتانأ،لت!الصحافةنابوليون،بالوتانتعدلمللوحة(لروائيالتحفظالى..لكليهماالانس!انيالمضمونعنالتعبير

نعم.:جول.الكاملة

كذلك؟تبقىاناتريد:جورجالحدثيالجانب(و-الحديثةصورتهتكتمللا-مثلا-فسبيلو

نعم.جولوجورجفبرونيكجانبهالىرأينااذا(لا-شخصيتهعنهعبرتالذي

.نيكراسوفانا،اذن:جورجالمؤلفحددهادائرةفيبعضهامعالنماذجهذهاحتكاكلان.وجول

اعضاءالىويزف..اخيراالفرجاتاهفقد،بالوتانوجهوتهللاللو!"صاحبالفنانهوالدر؟ميالاحتكاكهذا..البدايةمنذ

نيكراسوف.يحملهاالتيالمثيرةالاسرار"عينات"احدىالادارةمجلس..الكاملة

قلاللا:جورجفيستقبليم،عجلعلىه!لاءويقبلوبالوتاندوفاليرايستخدملمالهالىيعودسارترنجاحانفيريبولا

(حتقركم!بانياقولانعلىاولااصر،تفاهمسوءكللنتجنب-"ملاينعنتنوبنموذجيةكانماطصورهموانما..كأفراد-وغيرهما-
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.ب-.؟اختيار،فليسحدثافاماتقمصهنسخصيةنيكراسوةافهسيلقيعلىمسامعهمكلم..ةاووـانتهبسعادالجميعويتجرع

ليس..احتيالاليس."تقمصالشى"انهواقولبعيدالىاذهبانياستهللائهسافوراعدامهمالسوفيتبيةالقيادةتزمعالذينبأسماءطوبرلمة

..فرديةحادثةالذيالشرؤطوسامواستحقوا،فرنسعاحدمواهؤلاء،فرنسماعلى

وطبيعته،دوفاليراعنمستقلةشخصية،سارترنيكراسوفانوبعد!!الاروامعلامة..اللحظةمنذصدورهمعلىيحملوهانلهميحق

ونيكراسوف.الصورة"اطار"سوىيمثللا،هناجورج..الحقيقيةالاد؟رةمحرر!اعضاءمنسيعدمونالذيناسماءالىالجميعير-تمع؟ن

الازورةصورة:لنايرقدمهاانارادالتيالحقيقيةالصورةهوسارترفهـوواذن..بينهممنليس"موتون"دئيسهـ"لان،الن!ولفييغرقون

..الغربيالعالمأزمة..*وروبيةالازمة..الفرنسيةهكذا..(سوفيتي)عميلوهو(شريفاليساوهو(فرنسايخدملما

الرابع،الفصلخيوطبرفقاحتوىالذي(الميلودرام)وقالب.مئصبهمنمعزولاغادرهمانالىزملائهحناجرصاحت

فعولعلىسما-"غلبةنقررانيمكنلا..الخامسوالفصلبينهاليصليصبسححتى،كيرة"رتوش"؟لىحاجةفيمايزالجورجولكن

كوالميلوديامصفحةفيالكوميديألاسلوبيستغلفسارتر.كلهاالدراما،شيوعيامايزالبانهالجميعليصارحانه..الحقيقي(نيكراسوف"

،المشوقالفنيالتوزيعلمجردلا..الثالثةفيوالفالس،تليهاات!فياغتصابعلىالهاربينرفاقهبقيةمعليعملالا،بلادهمنيهربولم

البناءعلىسماتهاتفرض،الدرامالحركةالمتتابعةالنقلاتهيوانما...الحاضرالوقتفيالوطنتحكمالتي(الفسادطغمة)رونالسلطة

شخصية-بالتالي-ئجدلانحنلذلك.تلقاءل!ةحريةفي،الروائيالشيوعيةمعهوتنتصر،سينتصر-سنةمائةبعدولو-(نهشكولا

وانما،القا؟هااجيدنكتةمننضحك.ولاالروايةفيمثلاكوميدية.؟لحقيقية

واالكوهـديالطابعيخلقالذيهو،وسرها،الاحداثطبيعةبشخصيتهاقتناعايزدادونوانما،حدي!ثهمنالحاضرونيغضبولا

.الشخوصمنمباشرتدخلمابغير،"بيلودرام:واحدصوتفيويصيحون

احدىهـي"هـارترنيكراسوف"ئضعاننستطيعلاوهكذا!الطوفانفليكن،عامملالةب!د-"

واتراجيديةاو،كوميديةشخصيةبالهونقولالتقليديةالخاناتباريسادادةمجلسمعنيكراسوف!يصللان،الرابعالفصلورنتهي

!لخصع،المسرحيةهدهفيالروائةالشخصياتجميعانبل،غبيرها،الجر/دةبهاسيخصالتيالصحفيةالأحاديثفيناتفاقعلىالمساء

الفنانهىالاحداثلان،تخطيطهاسبقكلاسيةمقاييسلايةمطلقاالنائسمالنظاملتفضح،العالمانحاءجصميعفيستدويالتيومدكر؟ته

ناشكولا.؟لشخوصهذهملامحودقةبعنايةرسمالذيالوحيدؤ!وهو،الفضاءفيمعلقةقلوب!يتركم5،السؤفيتيالاتحادفي

!كاله.الى!عبر؟ن!ني!افا!اره،*-راثهذءوراءر!ف1،؟دف..الشامسىجورجفئع!الىطويقه

ساركر"نيكر(سوف"صياغةفياشتركتالتيهينفسهاالاحداثهذه.شيوعيونالجريدةموظفيمنسبعةباناخبر!مف!دم!

يصيمشها.التيالحضا!يةاللحظة..بهالمحيطةالبشرية(لنماذج..كالتيحق!يبةيحمل،كبيرةفرنسيةمدينةكلفيشيوعياوان*

.0يحتويهالذياما.ليالحيز.عليهايقفالتيالزمنيةالل!ة.ثوانفيالمديئةابادةقدرتهليذرياشعاعغلىتحتوي،يدهفي

لوحة،اطارسوىدومابر(جورجيكنو)م،صئعهفيشاركتجميعهادون(السوفىنجةالمقصلة)انتظارؤيفرنسيعنقالفمائةو(ن*

الرابع،الفصلنهايةمعتتجمدلماللوحةوهذء.غيرهاخرونرسمها.تدري؟ن

00باستمرارمعالمهاوتتضح..تتحركحيةصورةلائهافي(لرئيسيةللشخصية*ولىالملامحتتضح،الفصلهذافي

(لمرايه،"اختيارفي،سارترمهارةتتركز،الخامسىالفصلبدأيةومعالذي-بنيكزاسوفهيولا،دوفاليراجورجليستاثها..الرواية

نيكراسوف!!:ئموذجهاولمهاإضعالتييعبكر،سارترئيكراسوفان..-بشيءعلمدون،القرمفييتنزه

ذ(ته!هيسارترنيكر(سولىتجاههاو!فالتي،*ولىلمرآة1انلقلناالد!ةابتغيناوان"الفرنسية*زمهـة"عن،معاوروعةكوةفي

(لتيالوروديشماله.تحدفيئفسهليرى،الذاتهذء.اماموقف."الغربىالعالمأ.رمة"

ر(ئحةلنشم"ؤ!يهمس..المعجباتبعضالصباحهذااليهارسلتهالنالا.لقدمالمسرجةلان.دوفاليراآلمحتالهوبيسسارترئيكراسولى

هوهذ؟"الورود(لىبشير"ونتنوغامضمخيفعطرانه..القدالنعابلركبهاالتيالعدإهـةال!وادثمنثاح!دبانه؟لقول،مكئحادثا

الورودهذهان.رأس(لف.رأس*لفذوالثعبانأنه..الخطرعليهاإقدمكانالتيالطبيعيةوآلاحتيالالنصبعمليات(ن.جورج

هنامسممشيءكلان"قلاللاحراسهأحدالىويلتعت"سماتنفثبأحداث..بعداوقربمنلاتتسابه-(خ!تيارءبمحض-دوفاليرا

"؟الحقد"فهمبغير(لحارستساءلفاذا!"الحقدفىاعملانيطالماس!العلىسب!بلوعليهما(جاببذلكاعنىولست،سارترمسرحبة

الخيوطبيجبسحباردتاذاومنكالرا"لحة!يهةكرولطفةانها":اجابهثجورج

!هاالخيوطهذه.انالوحلفيكا.لتولوحتىهىحيثلأخلهاانالمجرمتجعلالتيالهدامةالمذاهبهذءالى!لصغىانك-"

."بقوتىلهادينالىطاولالحقدوليحيمجدييوم؟ئه،يديؤي.للمجتممئتاجا

..سبميلوهي،سارترئيكزاسولىامآمهاوقف(لتىآلثانيةو(لمرآة:حينذ"كعليهردفقد

!ئرمأ..أخد؟لورطتهاحسىؤقد،بأكياالفئد!الىيأتهـ،اله.المجرمهوالمجرم-"

لذلك.ائتهتكدحيلالهس!كوندوفابر؟شخصيةعز،النقابيكش!سارترنيياسولىباناقولوائا،بئ!ني!لعلقالوجودية*جابةهذ.

(كذبانا!شرلفغبررجل6ليمرةملاله؟رددالذيانا":اليهيتوسلبعد-جورجلان،دوفاليرا"نصب"اعملام!نعاد؟عملااعتبارهلا.بمكن

وعلىابئتي،وعلىكرائبمععلىكلب.آتنفسىكماكثب،جوريمياتصفانيمكن-الخاصةالموضوعيةلظرولهذتججةمحتالاآصبحان

معلمي.0ار؟ديةقعالبائها،الطبيعيةاعماله
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التخطيطهيالمطلقةفالعشوائية،"امحماليابنالألستازايضأ؟تعرفنيانقبلتكذبكنتاما:جورج

.للانسانالوجوديمصلحةاجلمناكذبكنت00روسالىبموافقةذلككانةسبملو

انها..بهاالمح!يطةاوضوعيةاالظروفبضرورةلانتصلالحرية*.العلياالبلاد

اخذاني"سارترنيكراسوفيقولى..للمسووليةالبدانيالمعنى.الانتكنبانت،بعينهااصلحةاهذءاجلومن:جورج

ضابطدون"شيءكلعنمسؤولفانا،عهدتيعلىكلاهماوالشوالخير.الحكومةضمانةبغرالاناكنبولكني..صحيحهذا:سبيلو

بسلا،واخيرا،ظروفمنيحيطهابمااعترا!ولا،التصرفاتلهذه.يخيفنيماوهذا.سوايحقيقتكيعر!منالارضعلىيوجدولا

.الاحداثبمنطقتفسير.وحدياكذبانيهيوانما،اكنبانيليستفجريمتي

ربما.سارترنيكراسوفنسخصيةفيامامناالماثلةالمعانيهيهذءانهيثبتماالاوراقمنحوزتهفيكاناذاعما،سنيلوويتساكل

بوعيكانبعضهاانارجحكنتوان.وعيبغيراو،المؤلفمنبوعيهيالاوراقليست"الوجودكيبالمعنىجورجفيدني"نيكراسوف"

للانسانالنموذجيةالسماتبابرانرتماماعنيالكاتبلان،كاملالانسانيالوجودجوهرهو(الفعل)بانموحيا"الهويةتثبتالتي

فأكلت،المراميللسيرحتميةنتيجةكانالاخروالبعض.الوجوديهذهاقرهخذ"عنجهيةفيقائلاصغظورقةيناولهثم.للفرد

حقيقتهوعدم،الانسانهذازيفالاحداتأثبتتاذ،الكاتبوعيءمنهذه.دائمكشاهدوظيفةعلييقترحالذيارثيماكمنانهاالبرقية

الاسم.هذااغتصابفيلقدبوجو،والسينارتوواديناوركومبانيالفروتوتنركةفرانكوهانيهي

المرحلةان،سارترنيكراسوفسماتلنااوضحت-ايضاسوربماراجتمكانكلوفبم،نيويوركفيالبورصةاسعارتصريحاتيرفعت

حالة"الاليست،الحديثالاوروبيالمجتمعيجتازهاالتيالوجوديةونيراسوف.الميدانفيكبرةمصالحهناروان!الحربصناعات

المنطقةيحيط؟لذي،الرهيبالخوفعناصرمنتبلورت"نفسيةالارباحلكل-دمزا؟و-نوعيااسمااصبحبل،فقطانايعدلم

فيوتبعثرتارواحهـمتشتتانبعد،)1(القادمةجهنماتونمنكلهاالموضوعيةهيهذه.التسلحمصانعفيالمساهمينتصيبالي

الحالة"هذهتحتسبان،الشائعةالاخطاءومن،السابقةجهنملهيبسبيلوالىيلتفتثم"الحقيقةهيهذه.صديقييا

انسانية.غيراو..انسانيةفلسفة"النفسيةهذا..الالةادرتلمقد..المسكينعديقييااللقاءالى-"

!قولى،نيكراسوفنموذجهفيسارترساقهاالتيالمعانيالىراعود."ايقافهاحاولتاذاستحقكولكنها..صحيح

فيالاولالفضلصاحبهو،الحدثتطورعنالدراميالتعبيران،فيرونيكهيسارترنيكراسوفامامهاوقف؟لتيالثالثةوالمرآة

الفنانبهايتميز،التصويرفيالموضوعيةانذلك.المعانيهذهتبيانتحقيقعلىلتحصلاليه!ذهبتفقد-سبيلوابنة،؟لتقدميةالصحفية

الاحداثفتتجلى.الدراميةالذروةنحوالحواردفةادارةاجادتهفيكنتبيتعرفتحينما"لهايقولوحينئذ..منهلتسخراو،صحفي

..ا*لفمنماتدخلدون،الانسانيةالحقيقةعن،والنماذجوالصورزلتماانني..حسنا..اعماليابنكنت..وحيداعبقر؟محتالا

يستهدفيكنلم-ذكرتانسبقكما-المعانيهذهبعضانحتىمعلوماتابيعواليوم،وهميةسنداتابيعكنتبالامس:كذلك

لما،السياقاثناءعهيهاتعرفقدكانلوانهبل.فع!لاوجودهاالكاتبالاغنياءتحبينلاانت،واخيراأالفرقهوقاين.روسياعنزائفة

تتابعفيالدراماحركاتتألقتانذلكعنزنشج.وقدتجنبهاكلتررر؟اخدممهـملالكولي،المقداربهذاكيرةجريمةاهي!خاصاحبا

علىالمؤلفاصرالتي"الوجودية"اللفظاتهذهلانشوبه،جذاب؟(لاغنياءتحدعانك،حقااتعتقد:فيرونيك

تعبيراتمجموعةفيتحدداللفظاتهذهمنروداانخى.اسمتعما"،؟الفاخرةوالتيابوالسيارةالفندقيحسابيددعمن:جورج

وسطجا.ءتولكنها..حدةعاىاخذتلوتقر!بةمنلاتخلو،خاصة؟ي!دفعونوهـ،ذا:ف!ووفيك

تقرير.كلمنخالمياطبي!ياامرا،السياق.توابليابيعهملافي:جورج

من!؟يشترو؟الاولماذ؟:فيرونيك

!نكوتاندعةالقلللحربيرلدونكما11(ذهـ!عناعايمولا،وحدهـبم!مهذاان..لانهم:جورج

-ء"115115ا!اها،515اهااهاا5"ه51""8"1181110؟اء1101،8*ه010،"118118118011/01"51ا،،15"/1اـاهااثشيئا

ت..!لفظراءرعبيعوها،من!ينتمترونهاان!م..ار*!ممىايها:فيروصيك

يلأرهضتدرشنرأتمنت..شريرالصبحبدأتراجورجذاانتها

:حمحنمسم؟ولفا.ا،عهدقيعلى،لميهماوالشرالخيراخذالي:جورج

:!.شيءكل

كمابالغرييةاوروباهيهذهاو:ادنس،رتراسوفنيكلهوهذا

الريسسهيلللدحمورللاليني)!و؟ية(الحي-نجبراسوف!قةعودتالتيالمخ!نلةالثعلاثاالزو؟إسارنر.انيراها

"ثريسسهيلللدثنور)رواية(الغميقالخنلق:!قول

قالت...اريضاالمجتمعل!ذاالطبيعيالافرازهوالحفان*

،123.بمريلادابدار-(بقوتيلهادينانيطالما،الحقدببحيا)سارترنيكراسوف

:+الانسانيةالكرامةسبيلهوالتنطيماو،العلميالتخطيطليس*

ورهـال.الكر؟مةهذءعنوان"المطلقالفعل"ار(دةهيوانمال!الحقة

،*ا!ها"!اها"+ا"ه+5115ا-،0118110"،"ه118011011.1،0"11801101101ااهاا5115(51151"5115(*..ه*ه"هاا1180811"8لم!اا:ةوقال"يةالهوتثبتالتيهيالاورايليست"سارتراسوفنيكر
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.جورجواجابنيكرأسو!بين)1("سريةجلسةءأالااذنالخامساففصليكنلم

سيدتي"ياذلكديسنفكر-جلسة))فكانالسادسالفصلاما.وفرونيكوسبيلونفسطوبينسارتر

يسرسالمساءباريسادارةلمجسالجديدالرئي!ي-ونررسيا."الحرالعالم"وبينبينه"علنية

الافحارهـائحةمنالانو!زكمتالنيسارترنيكراسوفتصريحاتالىمن-وشابوىبودوانفييتمثل،سارترمسرحيةفيالحروالعالى!

العارية"الحقيقةهوجريدتئاشعاران..حسنا"ويقول،السوفيي،القضائي(لبوليسمن-جوبليهإ.والمفتش-قالوطءنالدفاعبوليس

نشرتهمابمناسبة،سارترنيكراسوفيقنعانيحاولجولبينما..الهاربالروبها-ودوميدوف،الحكومةمرشحة-بوندمنوالسإة

قراـوامافيكرونقراءنااناتعتقد"يكتبهالماقو؟لمنالصحيفةوموتون،صحيفتهادارةمجلمىواعضاء،بالوتانوجول-وطنهمن

استطعنالما،ذاكرةعندهمكانتلو،صديقييا؟يومالىيوممن.السابقرئيسه

لديهمايعطيبانجولهددقذا"الجويةالنشرةحتىننشرانبين(لصر(عفيصور،الحرالعالمهذاسماتسارتريستعرض

الاوانفاتلقد"بالؤنانقال،اخرىجريصوة؟لىمثرةمعلوماتمنعلىيعملانوشابويبودوانان.الفرنسيةالمولةاعمسقمنجهازين

غداـلناقلفانكولو.للصدمةالسربربمردالفعلهوالمهم.سيديم!يا..الحرالعا!معندقاعااو..الوطنءندفاعا،نيكراسوفاسطورةبقاءكا

بذلك"يتأثرلنالقارىءفان،اولادهميأكلونالروسانمصادفةسيكشفانهاي،دوقاليراجورجعنءبخحثجوبليهوالمفتش

ولا،الهواءفيالحقيقةطارتانبعدكونوميالسيدةحفلو-متهييجب..الفرنسيالقضاءلعدالةتلبيةولكنه،نيكراسو!حقيقةعن

؟دوقايرا؟لمحتالهونيكراسوفانام،الحقيقةهيهل:يعرف(حد.دوفاليراعلىيقبضان

جهاراالحلنثم،جورجمعدوميدوفالتقىانبعد،الحفل.نوترلقدصالونهو،نموذجي""حيزفيسارترقدمه،للصراعنموذجهذا

للمقنتنىهمسحينالكنبمنالنجاةفرصةرهىفالمحرر!نيكراسوفانهمنودوميدوفموتونبيناخرعراعيدورجث،بونوجيالسيدة

بينتواالصراعواحتدم.منهخطواتقيدعلىلوفايرابان،جوبليهالىالعودةينشدموتون،اخرجانبمنجميعاوالممكلوين،جانب

القضائيالبوليسوبين،وشابويبودوانفيممثلا،الوطنعنالدفاع،والدليلنيكراسوفزيفيثنتبان،المساءباريرسادارةمجلمسرئاسة

جوبليه.فيممثلاالحقيقينيكراسوفجيدايعرف،لذيالهاربالروسي،وف!دوميدهو

معجورجيلتقيحيثالسابعالفصلمعالاالموقفيئتهـيولالاالمقابلالطرففيوالمدمموون.السوفيىالانحادفيكانعئدما

.اخرىمرةبيتهافيلمحررونيكمواطنايعدلممونونانوالدليل.امامهمالحية؟لاسطورةنجريص!قون

يعدلمالصادقةالانسمانيةاللوحةهذه-سارترنيكراسوفانيعمملنانه،سارترنيكراسوفلهماكدمابعد،نظرهمفيفرنسيا

ؤرنسي،كلذهنلمحيقائمةلانها..تتحطملماللوحةولكن،وجودله.فرئساعلىالسومببتيةالقيادةاستولتمااذا

التيالازمةصورةلانها.الحرالعالمالىينتميمنوكل،غربيوكل:بتسا؟لههاماشيئالنافيوكددوفاليراجورجاما

جلودالبشر.منالمصنوعةالجيوبفببهتتارىمكانكلفيالناسيعيشها.؟والحقدالحبهذالكلموضوعايركونانواحدلرجلايمكن"

يعانيانسانكلقلبفيحتىهووانما،يمتلمسارترنيكراسو!!"صورةالااناما،المكروهاواطبوبانالست،حالايةعلى

الانسانية.غرالنظمظلمة.نفسهاالصورةلا،الصورةاطارانه-اوضحتكما-والحقيقة

منالريححملتهفقد0.دوفايراجورج.0المسكينالاطهـار(ما!اتالسباحدىتمثلهم-الحرالعالمشعوبا-دمن-والمسثوون

منالصورةالىحملته.ثميعاالوطنعنوالدفاعالقضاءيديبين:ساهـترنيكراسوفسالتحين

وعشاق.يومكلمأساتهمالناسليحيا،اخرمكانفي)2(جديددنكولدلييكونانسيدييايسرني-"

(سداليرحاولون"المساءباررس"فيالادارةمجسى؟عضاءمنا(أساة

النهاواشعةالىالنافذةمنينظروا-د!م،ا!امن(ر!صلطىا!ارغرهـبصررىابالاله!طتص،الاسمبهذامسرحيةلارتر)1(

الجديد:"الاض"تىليناقش،جهنم

"؟أهرملكمءعاماومحشر/بئخمسةمرارهالمانن!ا!ةجر-"سد!ي!*!يمم!ص؟

وهوصدرهؤ(وقالنىشمنالثرسئوتعلاعلىوسامريننىهىيرتممغلسمالحزنخربنلادنسطرااث

علىالاستلقاءءلىالتكالبهداما"رابعفيعلق،احدهمويتثاءب

..واانت،طالماللعحلةداعيلا؟يرال!؟الاؤاطدارمنشورات-

عليه"تموتسوفنكمنفه-..بهابه!
يرغطيمجلجللموضوءعنوانفيموتونالرئيسيفكر،جديدومن

دوفاليراجورج"(لعنوانهذالذلكويقترح،الفضيحةانباءعلىكلأشمورمصدللدكتورالحديث؟دبنافيجديدةقضايا

ي!خطفونالسوفبت"الاضافيوالعنوان"للشيوعييننفسهيبيع

.."بونوميالسيدةمنزلفياستقبالحفلةاثناءنيراسوفالئقلأشلرجاءالمصرية؟لثقافةأزمةفي

لقد.تتشيرلمهيهيوالأساة،دورتهاالموامةدارتوهكذا

."اضخماكذوبة"بعدهالتنمو"الكذبة"ماتتصبحيالدينلحييو؟نسالاشاهراقبانينز(ر

!إالعالممنقيىةامكتةنىسارنرنيكراسول!يوجدحهيث21(،سيكلي!عي"حي،*-!س
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::::ش؟نج-:ة:بر!::.::-نر::::ة:تر::-:::!:كأ؟:؟-نر:..:::.؟ضنر:-:ت.في::ير"ةفي":؟:-نر:.:::!!تر-.-:ت؟.بزضت::ت:نر!+6!التعنرهداجازان"مفتوحة"ألمسرحيةلانالستاريئزلفىلا

نر:.ش.:تر.خيطاخيطاالازمةخيوطيسلمناوهو،سارترارادهعما

:؟قي6؟فروااتو!!!حركاتلكافةالروحيالابهوالفرلسبموالمسرح.بعيدومنذ
تربزأ.متر!-ريبلا-سارترومسرح.الاوروبيالمسرحلمحبمالتكنيكيةالتجديد

ترنربزمسابقاتثلاثاقامةعنز!لنان"ب1ألاد"مجاةسرتر.نر؟يناقث!هاالىاووة!القضايا.هذهانجديدحركاتمنجديدةحدقة

قيير.قي:لاختيارتمنوية!:نرالذيالفكركط!وىيتسع،جديدفنيقالبانتاجعليهفرضت

جج،.ثر.القضاياهدهعليهتشتمل

؟!عربيهروإلهافضل1(قلتكما"نفسيةحالة"؟لاليست-رأييفي-والوجودية

!؟التيالفنيةالاعمالجميععلىالفالبهوالسيكلوجبمالطابعكانولذا

7بن؟؟زرسعردبروانافضصل؟(!ة.بالتعبر"الحالة"هذءتناولت

عرب،دزالسةافةمل3!اتجرقييشوعبالروا!يالردان،والفنالابفيالبديهياتومن

فية!،)1(اسبق"الرواية"كأنتولذا.الحوارمناعمقبسرجةابئفسية

*!هدهتمثلتانالى.الوجوديةالتجربةتجسيد؟لىالفنية.الاطر

المسأبؤةئئمراوظ!منالمرحتمكنفحينئذ..وحم!ابهاخاصةتع!ب!يةاشطلفيالتجربة

الذهنية!وقضاياها"النفسيةالحالة"اصبحتثمومن.استيعابها

!ته!فياتتر!انأرصربيةادباءر!ح!حتي11؟بز،تيسر،تصبراتمجموعة(لى.نحولتوانما،لذاتهاتس!ننهدفلا

!؟المسابقةقية:نر.شمولاواكنراكبرتجاربتضاعيففياستخدامها

قينر!باهـمالمجلةادارذالىمخطوطةا!كتاب!قدم2(؟!كانجهايقتصر"التي(لمسرجةالتجاربمن"نيكراسوف"وروايةا

!!.الحقيقيإل!اتبنيباشتملتوان،الضيقالفرديبالمض"نفسيةحاله"عنالتعبرعلى

ترةفيولا.الانقبلننترقدالكتابلكونالالثسترط13يز:.:!تعريفاتعنت!وبتعبيريةرموراكالت،متفرقةفرديةنفسيةحالاتعلى

.والمجللاتالح!حففينثركريكوناننمانع!ا!كبرا!رفوفرمذلكو!كن.ا!ياةالىسارترلنظرةطويلة

!تملدلوان1اوالدراسةاوالروالةلموضوعتحدلدلا،(قي!دفرنسا"النفسيةالحالة"وهو،سارتراليهقصدالذبمو،العميق

بخ؟-""نرنر...باسرءالحروالعالم،اوروبابل..نفسها

!)سبتمبر(.691،أيلولأخرحتىالمخطوطاتتعمله(إء؟

!"انعلىبعدفيمماعنهايعلنتحكيميةلجان.تلاثوتتألفتربزىفي؟دتجريدالىفليجنح"ذهنيةقضية"اننسارتريناقشىلم

عدد!فيالمسابقاتنتائجوتعلنأحخلمهاتصدرقي.نركأالنوعمنسيهـدوجيهتجربة(لىيدتفت.ودم.وتحريكهمشخوصهتصوير

.6191-يناير-الثانيكانونتر!،ارملمميواتبريرائالياتشريحوجهةبهتنتحبم،الخاصالفردي

الفائزة!والدراسةوالدروانالروأيةمنكليمنح6(.نر.السلكيالموقفعنالتعبرفي

!.:ألعحادلهاماأولدناليةليرةالفقدرهاحائزة:نر.:نر

نر!ت-..نر:.::الاحداتكانت،دراميةحيوطفي"نيكراسوف"تتابعت،كلهلهذا

!"ألادابدأر"الىاالغائننالكتابشرلمحقوق.نعود7(نر؟:؟جضقةوامسك،النهايةفيالقارىءتناولهاثم،وثسدهاجذبها.تناوب

الاولى!ا-لطبعةتجهـلىانسحخةثلاثهجقولاقافاؤلأيمقاصىلدولشنن:.:فيلهيكلالمتثاملالهئدسبمالتخطيطفيسارتربراعةوتمثلت0الساة

ىش!ب:تر،مقدماشحوصه-سسملمم.والامتمالالتكلفمنفخلت،الرو؟ية

:.....إ.....:.:..:::...:-..:..:-ة-:.:.ء:::..:.إ..:.:..:....:.:.3::..:.:....:..:.:..::...:.:-:.:.،:.:-:-.--:.:.-:.:..:...-:.:--:-:!:.:.،:.ة-:::..:إ.:.:..:.:،-:.:-:.:..:.:.-:-:..:.:يرسإ-.،ة

03-ة..:..:..:*:.:.::"ج..ة.:..:..""..:..:.:..إ....:-.:.:..:3..:..:..:-....:.....::..:..ة!:..س-.:..:..ة..-:.:.::..::..تركهموانما.القارىءعلىننسهاهذءوتفرض،الاحداثعالىليفرضهم

ا!ي"الحرة"الخلاياوبقية،والوصوليةوالزلفىالنفاقانتاعة،با&فوية(تسمتالروايةان،بذلكاعنيولا.(لاصد(تمعيخطورون

.بالحياةالحرالعالمتمد.المعبرةالظذج(خببارهفيكانتالغنانارادةلان

الفاضلة"المومس"فيرأيناهااقيكتلك..دحسبعظيمةوقفةهيولكن!القائمالنظامادانة:النهايةفيالموضوعيةالنببجةكانتثم

والقداسة،(لامريببي"الوقار"حقيقةعنالقناعكشفعنرما،سارقىعليهيجبلمماهذ(؟جوهرهاما؟الادانةهذهطبيعةهيما

....ألامريكيةفيلسوفا"نيكراسوف"لناوقدم،وحسب،الازمةبتجسيداكتفىلانه

.الذروةبلوغهاعنمعبرالها

هـجردلانها)2("القنرةالايدي"ابداتنسينالاعظيمةوقفة!ط.ار!ارمفياهـل!مءكأىجانبالى،سارتركلنعظهمةوقفةوهذء

.والبسطاءالسذجتوهمكما"تحولفقطة))وليست،وقفةكلما!6نهاوررض،فرن!اتعش!ها(فيالعظيمةالخسةفضحلمحلقد

الازمةلفيلسوف!اقامهالمذيالتمثالبا،رييمدساخل(لفرنسمةنيكر،(سو8فيقواه؟ليجند،ايرضاعطيم"محتال"الاالدولهوما..لحظة

شكريظلي؟دقاهرةالنتنج"اقححهدوانما،الرمنيمعناه،بللسبقعناغنبي1دحت)ا!

لاغمال1بصكس،(لرجرديةغنهاتصبمفيالروايةرافقالذي"الفني

.وال!هـوالسلامالتقدآقوىف!يهاهلجملسارسمسرحية)؟(.سريمافيلكالىتوفقالتيالمسرحية
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!رللىحاو،نا00منجايهوبأر!ئج
ص

حتص،شعبناحزنرنةصوتهمسافاتخلفيحملالذي؟لى"

حافف"الحليمعبدالى..للفرحيغنيوهو

..أشتكفلمالموائدنحمبناىسض".منأتى

الاسىحبيبر،ضىولكن.!.غداءالنتمحوبوكان،إضحضىألمحيدوسرثبمصخمى

الكلأكل،عليكاخاف..شموعادموع.أجعلتمعيتلاقيأنألى

وعنيعنكيقواونقدومحا..قضناعاكماززلت..دمعيالفرحمنففر

كايقولونواخشى،هلأولم!زلحتفا!لاالوووىادهجرضىصضذ..نجبابكفمندى

!31رصكب،لذيرحمةالا"وليلاعليكلسهـرز،إهارأ"السابعمنسماداواؤتعر

4عيوذكساكالنعامريشصضبيكنولدالس،بمهفياخث!سامطلعا)كما

اطعمكلحمهوصلمن1نغتمضلاحواكو؟-،ر!..رذادبغير

سلاماوأقرافغادره..ءإيئىثرضالفروةل-ولوفي

اكرمك"الذيخلتسمتولا..مناانكنحبكاناوتعرفقاكأ5عالىوليملصمتوخيم

الكلاماءايك!ىأحنثحزنفيانشتكفاماللجماليمكثت..المساءفيوساعتها

الملاما:عليواحنثمىالشهورطيلالدمعينقسىولمحزنهوفي..حزينامرالحزنأتى

،زهارأفدعنيعور!ألنتلدف،يتبدلولم،نتغيرولموالمنحنىالدربفيفلل

خفيةوفي،مساءوزرني..لالامناالرفليقوكنتحينافيوبىسال2

اههتيمنولتأكل،لتماكلنى،هجرالحبيبمندىفمناكعر..بيتناءلىاليهأشاروأ

المساءوقتطيلم!يكث51الا،تنتظرلمازتوساخثتهافيحززضاحزنكلتنفثاليناوجشا

السابعهفيالشمسروطإعالىتسرلاممزقةثيابا..اليناأتيت.والاعينا.القلبلكفتحناطرقت

السابعهمعالىالمساءفيوءدأبوأبناتطرقوخجلانالمقعدعنالغبارنفضنا

..فرحتيتجدتطردك..نصدكلئلاوتحىشىةد.الموفيوضعناهكنماالمودةوفحم

..سلاملشوقبمنديلهتلوح!ألكبرياءلهفةفيالدىأرعينمددنا

نهاراععونيفغادرلضىللمزحبكبازاعرفتولكنماحبناأريناكنرنوباىخضن

الكلاماعناولنمنع،لنخرسمهمواللهفةبالث!وقأخذناك..ضمتيمنتراخيت

ألستغى)،عنكيقولونعنهمونمنع،معطفكعلىالدموعسكبنا،ألوجاقبجنبجلسناونحن

!إالكىرامامنزلىانافتحت،رفا"قكأنس،

..رأحتكعلىفيهلتنزلإ!ألحسغرصضذالزمالةعرفنا

سنه،لدينامكبىت،كرأماوكنل

مجاهدالمنعمبمجاهد،م!لبيدمءاناعليكصرفتننتظهـرولى

القاهحرةوحبيأشتياقيمكا"نحللت.!.جزأء7
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5!د
!صضسصاهـلعلبدز!وحب!زر"يط

لجىفرضسضطرصآح!؟-
//

إررجموورطبيملبر!لويرص--

وكان.1836سنهاشبيليهفيالحياةنورراىوؤد.اسبانباالثسعرفيفمممنوقمة،اوروبأفيالرومانبببهبةاعلاممنمحلداكان

العظ.وسوءوالفقراليتمعليهتصالحصبيا،ا!كاتنرةدونالاخروتركا"العالمالىمضياانلمبثاما،المحالرقياليأبوينيينمونده

لعدهاخرميدانالى"بر)،اتجهوهناابوابهااغلتانمألبثتلضها،اشبيلهفيالبحوية"تنمرلس!ان"بهدرسةالتحق

ولما،الشبابعتباتاولىغلىاصبحولما.واررسماو!يمقىوتملماالادبقراءةالىاتجه،الفنانعأالفتالالبيعةائبحربةمنافسمب

.لزص!كانتاقيتلك،المدينةاضواءجذبتهحيث،مدرإبىالىإزظادهتطلعت،والمحاولةالاطلأعذماهقدال!ئياستعدادهياناحمعي

صبنالح!ولقلبروكان"؟185سنة"عشرةالثاممةنحوفيوهوء/هـرر!الى"بكر"مقدموكان..والثراءاكجدوطارب!!ا!أجمن

في،المطولمليالطريقشقفيوحدهات!ىلاافيوادوكلها.3--هـ!ز/ليولثعف(ؤطوروحرفيقةوطبيعةاصيلةموهبةهنالا،الزاد

.الاقوياءبالمتسابقينمليئةق!اسيةمزدحمةعاصممةقلب

والصحافةاترجمةاعمالبمختلفبمدر!هـوانتننغلمقاء*ماقخلالالمنتمنعد/باوصادفالصعوباتمنكنبرا"بكر"عالىل!ذا

ليه4لفتماالشعرمنفيهاونظم،بروارحهبكلاحبهاذهـثامرأةخلالعرفوقد..شأنذانجاحارنللمولكنه،وانطئيف

..والارمالوحدةمعجد/بمن"بكر"وعاتن،الزوجانلي،!جاحفافتزويكلللممالزواجولكن،عنيفببعدتزوج"ثم،الانظالى

ثلاشت،انلبثتماالحظبسممهولكق،سنواتادبعلمدةادبب(رقصافعين،ءرةلمه،يسىمانالصفنئساءوةد

ألرسمآثرقدكأنوان،الفنحقلفييعمل"نلهوكانمدربربىهـ"في-نداكان"لهكر"اخماتفقد،رهيبعبوسمكانهاوحل

وفيالحبفيالفاشلالنئذةاليت*،المشاعرالرقيق،،وهوالنحيلالجسدالمحنهذهكلتحملعلىالشاعريقوولمم..الشعرعلى

.0187سنةالربيععمرفيوهو،فمات،اشهرثلاثةبعدباخيه"بكر"لحقلهذا.مجدمنيسشحقمانجبل

فىفيهتوفىالذيالمنزلعلىفهـتب،نحبهقضىانبعدوعرفوافضص!هموتهبعد"لبكر"الاسبانتنبه،دائماالناسوكعادة

كلاوديوكويو""بشارعيمرمنتطالعالعبارةهذهتملال!ياللوحمةتزالولا.والالمالحبشاعر"اكماعرماتهنا"مدريد

الادبيالمجمعمدقنالىاخيهوجثةحثتهنقلتكط.حدائقاشبليهبر31فيتذكارينصبلهاقيمكذل!ك.الاسنانبعاصمة

بتراثهتعنىوهبم"بكراصدقاء"باسمتعرفادبميةجماعةاسبانيمااليوم.وفي0الفنانينمنالخلملىرينرؤاتيضمالذيالاشبيلي

منزلةفيها"لبكر"واصبح،بالاسثانيةافةحدثةاللاتينيؤالى)مربركا"ب!"شهـرةعبرتكذلك..وت!حل!يلاودرساوزشراج!ورا

والمريدين.التلاميدديالادبيالرائد

ديوتهالشعريةاعمالهواشهر.وتامليهوقصصيةمسرحيةوكظباتغنائيةاشعاربينالادبيالانمتاجمنكثيرا"بكر"خلفوقد

فيالقلميغمسروكأنهووجدانهاحاسيسهالشاعرفيهايغني،التيوالمقطوعاتالقصارالقصائدمنغنيةمجموعؤوهو"قواف"المسمى

الموفيةيبمنبالمفاءالقرالرومانتيكيينمنهعنغيراتنعارهتمتازو.ؤ!مه(لذيكانبكرصمةمنلروماقنبكياالطابعهوالاشعارلتلكالعاملطابعوا.قلثه

هذاانرءم-عصريؤعدوى"بكرروماذتيكة"تكنولم..الجملدموعمعهتحس!الذيوبالحزن،الك!اتمعهاتذوبالىخىوبالرقة

وفاته.الىمولدهمندبهاحاطتتي19الظروفلتلكطبيعيفعلنئماعرنارد"رومانيكبؤ"كانتوانما(،بكر"اياممذهبكانالمذهب

عنوالبحث،الاعلىالمثلنحووالاندفاعبالمجهولالفعلقالى،وتهـؤعوالحنينوالشو!والحزنالانالو(ءعلىتحملظروفاكلهاكانتفقد

بكر""صلةانفيشكمنوليس..الحنوئابيناالحبفيوجدانالسعادةعنوالتنقيب،الكبرىامحاالطبيعةقلبفيالحنان

.والالوانوالصوربالحنانشعره،فامتلؤالشعريفنهفيكيبرحد(لىاثرقد،بألتصويروتعلقهإوسيقىبا

وهي.المنثووربالشعراسلوبهافياثبهخياليةقصيرةقصصعبارةعنوهي"اساطبر)المسماةمجموعتهفهيالنثريؤائارهاهماما

وقد"!رويلا"ببلدةاستشفائهايامكتبهارسائلمجموءةولهايضا..الشاعرالحالمالمنطويملالمط"بكر"لمزاجطبيعين!اج

ذلكبعد"لبكر"و.كيبركسجنالحياةيرىالذي،نجالطابعالمرومانتيكيايضاتسم،الحيماةفيتاملاتوهي"سجنيمن"سماها

والتماملي.القصصيصرهاوالغنائيشعرهمستمىالىالجودةفيتصللمم!مرجبات

الاسبانالشعراءمنبعدهجاءواف!يمنكببراثرالشعريوكائلفنه.اللغاتءنكيرالى"بكر"اثاربعضترجمتوقد

بكر""باسماقترنتالتيالمنزلةتلك،منزلتهينلولم،الىمسشواهيصللمماتجاههفيسارواممناحداانغبر،والامريكيين

..حيالهفيشخصهبهايحظولم،والاتهبعد

شأنقصارمقطعاتأغلبهاانيلاحظوسوف"قواف""بكر"المسمىدرو؟نضمه"ما(لمحلقةتلكفيسنقدمهاالتيوالمختارات

.الديوانلهذاالعامالطابع
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رمئر(دلفلئحصلئمصسحئأمصاولفيالايامتعضعيهمعذا

سصا..001المعونععممسمالنصلفأامسمماععمصموالعسمع.الاعوعاعمعلال-مسم

حمدهيكللدكسوترجمه01."

1001

ميرمىعىصسممحىمسم-!عسمحىمحسسحمىسسه!سم!سمصسس---حمسى--تهىتحمسس-صسهعسمعسم-صع!حى!سىحمصىحمسىسسىعسمحمصىسسىحممعسىحمسسءصى-.د،

ا

ا!رولمغ!صمم2راااا!رل!أ!2اواأت!اااا1111!م

.اء/ءاسجربرسبراقجوبىبئ--.-".--اا!اسهزوتح!ا،إمحلاالمبر!بر!مي!"ا

.3اءا.فمممماب!!ض.

ص!---ا

-لم!جمليروممانما01،،ا\أ!ا1نجعلملىممبربركا!الفكلصوتنرنةفل!ستلؤهـلى،.

7.لالإخ!./ات11!الاأ-أاسطلمبنصمهرهـممىلماممبور

.،لز-ما،ق!امنءضىولىا!كع ،ريةبدعمصوصعم

،عهـلدكلساصة"كفف!فةترقي!رر!ث

صرلل!االشصوضت!رااةاسربملإش!المقىهم!"تضزا

----3أ!ممففصغا!ببضر!هجما!هل!الث
كاحع!-*حسحوحص.--1.اـلعالامسمىهـمعرصينمصعصمن،مصهـعممعقا

كأ-،بر؟هـ+.--!!!-ممه-مم!رو!!المجرتجبرث!ا2لمجإمئجؤزينجدلي-"

بعسمايئقىمنى005لصدااصصئلاءعمىتصجمرءعنحمسنصاالمعمعمع

ا

عررعوردئ!!رصيهدفدم!!ضهـهمصثو!بىسلع!هـ!ىش!-أاللأ!ىاشاربإفينول!ا

فيه:الذهـقيللدا.دسفرانحاهذاعنعريىد!لغىلأ!ممالم!يرفيجر"صىسايخ!لرصة

ضيمض!محمكصصاا،لىعللثربا.ض!ءصدوونهاو!،

مرواحدعافيفىبوالخترقتللفأاءلىخمىحمقترجملذيمىوااض!يفىا2صما!فيلىلديغاتماالمها

4751.--ص-برهـق!هـال!!لعىأيخعتلىا!ضطملإضدمب!ف+لصسمف

مثه
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اض!س!-.-3
--ا،!رييمااأ-!!لص!!ح!

!سمىاعحه-!سى!حسم!سى!سم!سه-سى-عسممحسىحمسى!سى!ص!مسى---!سهممى

؟الن!اسيئكللماذا-كلوو...الساخظالحديمدمنكبيرةككتلرأسيفيتتجمعالافكار

..هيه!يشونالذيم!الكبرالفراخمنشيئاليملأوا-ارا!قكلااحبولكننبم،الموجودحيزالىتخرجاناجلمنتتصارع

..؟اولاالكنيرالفرأغهوما-ذههمنانسجانلييلذكم..ميتةاحبها..ورقعلىمكننوبةحية

تجدءتلمسهحينولكنك..بالماءمملوء(نهلكيخيلسطلانه-!ذهادوسحيتماجسميفيتشتملاللذةولكن،جميلةاسطورةالافكار

فمارعا.4فالظالماضي..الميتاللحمرائحةواشم...حذائيبكعبالافكار

..كأابانت-!يمأينعبجافةصحراءالىيهـموقنيالذيالمافي..الناسيحبهالذى

...(ناابله..انامسكينكذاب(ننييتهـورنيالصغيرالطفلحتىيقعرسمعتهمرةالف..ا"ضيىنبهدوءيتحدثجدي..عجوزبوم

نألااستطيعلانبمام..معدمفقيرالانني..الناس!يصدقنيلهاذاوجههفياصرخانلييلذكم..بطلهاهوكانالتيالحادثةنفسلي

ابغضهم..احتقرهم...اكرههمأصبحتانني...الحقيقةأشوهافيكفمنلطمةاخاف..اخافولكنني..مدعكذابانت..

غرفتيلاصليومكلمنهامرالنيالضيقالزقاقابناءحتى..جميعايش!وونا!...الماضيالناسىيحبلماذا..خديبهايدويالعريض

منهمتثعدائما..الارضعلىمتناثرةسجائراقماعانهـماشعربدأتالماشبماحبلاانا..سلفتايامعنالغبارينفضونوهمظلهمبثقل

(ننبم...اهيبطنمنخرجتيومشممتهاالتبمكنلكنتنةرائحةبالقرثشعرتاببهنظرتكلما،فاقعااصفرمقيتااثرايتركفهو

..باليةعظمةعنتفتشالتبمالجائعةالكلابوبينبينهمافرقولالااحبهم..والاشمئزاز

مظلم.جوقها..سمكةبطنفياعيتراننيمنييقربونحينأشعرالذ؟صالناسمن...منهمواحدلانهالتاريخمعلماكرهانني

لوندقيقةكليموتشفاههنوبيئ..شهوةتعيشنسطئهمعيونفيكلمافىامتلاكاحباننيامتي..مغرور..انانيأنا..1،اضييحنون

جديدزبونوجهفيمومستطلقهاالتيالنسمةكلون..غامقاصمرأر!د..احصد!ااناريدانا..النساءافواهمنالقهقهاتمنالعالم

ييقىلحمهن..مشبوهةفسمعتهنالزقاقهذانساءلااحبأنا..في!ب!عىنهوحزيناجديدةسنةبدايةديينهصامتاالعالمارىان

الىتحولتمهجورةكنيسةس1؟جركانهن..ثمنبلاالنوافذفيمعروضانشا9...جديمداعافتقاابتلعالموتنهرىنهومتألم!ا..المسيحجثمان

..فياسدةعصابةمركزأنيهمئيلاثمالموحشالصمتامزقان..اقهقهاناربربوحدي

فاصر..الضيقالزقاقبهذامررتكلمانتمالتيعلىالبسمةتجفالغباسمندوامةجوففيابعإبيوقذفذلكبعدكلهالعالمشتمنبم

منكومة!قاءالىالجوعاعمافيفيلم-شثيرونعارنشبحالفأماميانامنب-ب!حقهتقدؤ(كون..الجنوبص!راءالى..هوطنهاالىعائدة

أدخلها..المحروقالمطاطرائحةمنهايتنعغرفمةوادخل..ا،عطراللحم.بعدارهلمجديداعالماجبت..

يستقبلتبماالذيالعطررائحة.نسقطهاتكادباهصقىابتسامةشفتيوءلىةغحسبساعةفيحنيبتيسألتنيلقد

كوباكجرعةالىقاتلةرغبةنفسي!كيوتتور...لة3ممتآميتقىدكلمات0.؟.القتياتهؤلاءكلعنتسأللم-

جبلسخريةنفسمافيتدفعالتيالرائحةهذهاقاومانلاستطيعرديءلانهـصفقطتهناسمألانني..لا..امتلاءالناديداتحسيبنني-

فقطلاتنيء.؟.افعلماذا...مومسغرفةفي..؟.انااين..بأكملمه..صديقاتك

غريبةرائحةلهلحمها...مومسمعياللتفاهة..بعيدمنايى،!سأنطر..جميعاتحبهنانكقلبللا-

اثبتان..اعصابياضبطانعلي...المحروقالز!تبرائحةنذكرني..كلهالعالماحبانني؟حمساحيانا..عيبهذافيوهل-

الكرسيويرسندني..مهدومةقباببقاياكانهالمهترىءصدرهاامام..افاقانت..فتاةيومكلتحبانكقلبللا-

الجائعتيمنعينيمنيعردني...بامريالموجوداتادرىفهومصطنعبحياءمعلمبئ...ا!اقونكلنا..جديدبشيءجئتوهل.!..افاقانا-

كلش"تجمعالذيدميمن.-.بريقطكعينينالمل!تهبةنظراتيمن..يستطيعبعضهمفقط...افاقونالناسكل..افاقابي..افاق

...عينيتحتوالبعضالارادةمنقوبةباغدلاعماقهفييعيشالذيالافافىيكبتان

نظرانى..انسانقلعلىمقدمىننيارتج!..؟رتجفلكنني.لايستطيعالاخر

ؤتستغلخجلاتحسبنيلئلاواحدمكانفياسمرهاانكشطيع1لاوج!فيوبصقت..لااحبكانا..تهذي...مجنونانت-

طفلانه؟..سؤالالفعيف4وفياليينظرالذيهذامن...ضفيالظل!مدممنتراناانفأحسست،فاسدةبيضةبقايايأنيسوداءبصقة

الاص!تكارملةمستمرحزنفيهماعيناه..افاقباننيي!تهـمنيجريء..وجهبمفي؟نفجرقد

تماما..انامنيعرف..يعرفنيانهلابد؟..بهماشاني...تنتزوجضحكت..الحقدبلوناسودفراغ..كبيرفراغفيالحيشانا

كمالستانا..الطفلايها"هلالا..لا..الكرسييعرفنيكم؟:؟لمسمينةجارتيطفلسالنيحينالبادحة
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؟شسأر،يرسمواانبعمدالجنازةعنيبتعدوناويصمتونلواودولكننيتم..ثيابدونالمرأةهذهجسدارىأنحاولتفق!انا...لظن

ببط-ءيندفعواثمالسماءالىحزينةنظرةويلقواصورهمعلىالصليبكبريتعودكأننيانيتنظرلازلت..الثمنادفعانبعدببطءسأن!عمحب

..اعمالهمنحولالقتلني...الطفلايهاتمهل..تمهل..منظرهاستهواكمشنعل

التيالابتسامة..الكبيرةابتسامته.احب..العالماحبانني..اعترافاتييسمعكانحينالكنيسةراعيفاحسبكبنظراتك

و(حب،الربيعاغنياتاحدىبلبلفيهاينشدوردحديقةالىتقودنيالمراةهذهمنليقل-

علىيحفزناالذيالامل..انسانكلمخيلةفيالمزروعالاملشعاعاميان!ها-

سنمرجميعنا..بالفشللايؤمنمقافحشاعرنغمةشفاهناوبينالتقدمانحاولمت..بهفيدنيمننينحبلكأنهاالصغرفمهمناخرجها

نسيجهالعنكبوتفيهابنيالتيالمهجورة41تداعيةالطاحونةبقربالىتدفعنيمؤلمةبنطراتيحمجنيكانلكنهالصامتتينبعينياسه"عطفه

كطنينمملبطيعبنغمماضيهيقصالذيالاسودالغرابونتأملالرماديكلمعذلكيفعل.هل0.الاسشةالبتنريةبركةاعطقفيالغرق

كأنهاالصمتفيدروعهاممتدةمتخشمبةشجرةبهيحدث..وقحةذبابةيحردعملاقطفلانهلابد..الكرسيهداعلىيجلممونالذينالمرجال

حتىطريقنافينستمرمبحرارةللغرابالتحيةوسنلقي،قلقافماندونم!انطيقفانيستطيعهل..مومسانفالستتخللهبصمتمايرب

.هايتنا.بثسراهةالانسانلحمتأكلدودةمعابديعناقفينختف!ارىانلااودانا..اماميمنابعديهامهوجهفيسأصرخ..رغبتي

اربع..،بىمذهبلقدمساءكليتمتموهوابياحبلالكننيواحدة..ولذةبنهمضميرييشنشقهارائحةففيهابعديه..بانيابيممزقالحما

الساكلاتبهايودعصفراءكرةييصقثم..ذهبتساعةوعشرونالفنظراتهفيان..عاريةاراكانفيالرغبةيميتقد..ابعدلم"

"حز،نغمةقفب"السوادشبلب!منجميعاوامهاتناراحلونكلنا..الراصلةصابيبهمساميرتدقيوهيإديالىيضظراناودلا..مصلوبمسيح

..ميتدخلهاكنيممةكأجر؟س.الغرفةاعم!؟فيبعدامهوتقترب

اهلا-
يبقلم..ارملةكثوبسوداءرأسيفوقاراهابروتسماءحتى

ئصومعةمعتمظلامها..وحعدوهاالاواحدةنجمةفيهابروتعشاقانت4اني..افالقديمةحبيب!..احلاجمافتاةبمهارةتنطقها

بد؟ء"!نيئنهبشدةيسعل...امرهاحديرمرفاندون!اتراوو!مةاماماخمالوىش!اذ!اناريدلا..الاليفبالادنبالقنفذ

الماءوقطراق،يتيمةطفلةكانهابحرقةتبكيالداكنةوارغيومالر!ة..جمطوسيقانسيقانهابينواضطشبهاولكن..الذابلاللحممن

الماءحبابيدبميبباطنفامسحوعنادتحدفيانفيقنطرةعنتنسكبانلااربدغبيمنيالي..الن!حافةد.لناخلوةفيرأيتهمالقد

:لخمرمنلركاكلبرميلافميلمحياسكبلانقاتلبظصتشعرنيالتيهذهارىاىسبيلفينف?كلساقاوم..اتافهماضيفيالطملاطيل

..(..عاريةالمومس
البشريةصحةمياتنربه..اعى

انني..اصلاص!ماحاولفقط..ابغفهملا..الناساكرهلاانني-؟عاريةارايكانمقابلنأخذيئ؟كا-

بساعاتالقهمصعشراتوالتهموالاجتمماعالفلفهـةعنكتاباإومكلاقرأالغرؤةرتبتولذلكخمرءكلستفعلانكحسمبت!انتمسكين-

ولا،النردطاولةحولاصدقائيمعالجلوس؟حبلاانا...مراضماهـطرطحليبووهمانهديعلىتفغطبالاالعذراشنميحكاناودوكنت

دائمااشعر..الاصدقاءاعزمعكانتلوص"ى"الهـند))بلعنةاسهتمتعتذكريلملواودكنت..اماجمطمنابعدي..النتنةايتهاطفلك

..حالااحسنيكوفيانيجبابي..كلهاالبشريةعنمسمؤولاانني..انسانببتيعنا.نخلى..للشيطاننضم!يايبعانلحاولتولبنهطقلك

سمازرعامي.0جديدةفأسابهاابدلانيجبالقديمةالمفنوئةفأسهللألم-ساخرج..شفتيبينتتارجحوهيالكلماتبفراغاحسب!ولكت

الغرفةفييرميشالذيجارنا..المرا!ي!خناامام!غيرةهـلىوقةلها.مجا!امطاطاامضغكأننيانط!هامبتة3!ات

ذلك.افعلحتىانامنولكنالمعانتىعلىلاحالتهسال!م!ىالمجاورةامش--لأصحبوحدعليقويةصف!ةودوق،بشدةخلفبماالبابوءرق

..صةراءابتسامةشةقيوبينكفاحدمعةوج!يءلى..طالبازلتلاانابكاءسمعت،موتوؤببهاائتلاقفببهاالغروبكحمرة..دمويةبح!رة

..:كمانهثانيةمرةالتنارعواستقبلني،حيانسانضميركأنهينبحطفل

؟لىوليأتف"(نيإقولون..باهمالىوجهيعلىممدلكهعبىشعري

يكسمبخياناحبلا..الخاصكي!انيلياناحسلكنني..بركنزبالاوءصاحمملوءةقديمةبالوعة..دودةالففيهاتعيثىقذر"؟لموعة

جىيملكئعراماسعيانا..انتونيغبرولاحتى..اتنوني(لاصدقاء.لحظهايةفيت!فجرقد

حين:!ألطقداتميةهدهكانت.."افاق"ي!لق!بوذنياصدقائنالزف-،قجدارعلىالشهـوةلعابمنحلقيكلماتجمعاخربصقت

الفترسوعزامياعينيكفي"..مازحةالانهـليزيالادبمدرسةقالتتنبنتىدجاجةىننينادمارأسيوكلكلث،ماحونيكلوشتمت،الاسود

دوقبلادهافيمصموعتانلانهمابمبنيتحبكانت.."سفبنةالفانني..نفسيعلىاطلقهاخرساءكلمةعنلافتثئ...برجليهاالارض

تخلمقلممالزرقالعيونانالفلسفةقسممناصدقائياحدا!خلصلاتعينتر..اسملي..عائلةني..اظنكنتكماقذرالست..افاق

ةالمتهد!الحفراتفيملصقةالناسقدماءوجدهابلالجامعةلطلاب-يهم.ابغض.ابغضهملا..الناساكرهانا..ذئبأذيابدميفي

سفيئىفىعلىالعالميجوبون؟لذينا؟لئك..البحارعمالقةجباهتحتأئقاهىيفييثرثرون..يتكلمونوهماحيهمانئي..فقظماضيهم

اننطىقتقليدبهيجيدالذيالاعوجبفمهوجهيفيوصرخ...نتراعية.ننزفبدءاءجدلىانهايبنونالكبيرةحديثةبناياتفوفىافضلهـث!ولكئني

الانكلبزيخالياالعجو-لجارتناالخبرتنشروهطامياحب..الهو.لمبئعضلاتهممن

افاقانت-اراهاحببنقلبيالىاقربانهااشعرولكننط،صحيحةكلمةاقيمن

افاقااكوناناستحقلاانني-..ا!قذرةالمثياببكوماتالمملوءالغسيلطنتتفياننعبمينبربريهانغمس

التيئحيتك..افاقانكعلىيدلفيكثيءكلان..لا...لاالبكاءبلغةالجنازةوراءيتسامرونوهماحبهم...جميعاالناساحب
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؟الاعلانمزقتلم-البسيحظقميصك..منظرهامنالطالبماتتخافانبعدالاتحلقهالأ

مدرسياكتارلمابهلاجلد-مجدافكأدهاججبنكعلىالمتدليةوتنعراتكجسدكعلىصقالملضوبنطالك

لايرالالطالبهذالكن.0.الجريءالمومسبالفلنظراتهتذكرني.المحيطمنالعميق0.العميقنحوتسوقك

منعطف.اولعنديختفيحتىبسرعةيركفىانه..سأعافت"يحسبني!افاقانا..الكلمةهذهاسمعالثانيةللهرة

بصقةساخرجها..بالرذيلةزوداالناساتهم؟نني..مغفلمنياليتم،ما.غروريوتشبعىريائيتدنمدغالكلمةهذهاناحسانني

الحقهـعلى4امباسودكازأاملؤها..السوداءافغاريكلفبهااشتم(لابتسامد...بالانسانيةاحساساعمقداخليفيالابتسامةتمسكما

والمراببنالجشعيننظراتمنالمتولد(لحقد..اعماقيفيادضجرالدفين-،د)وتر"يلاسماوبانورافيهااجداننياخرستذفتيبينكانتلوحتى

بل..نفسياحرقلن..مشتعلكبررتعودبالبصقةو(ددق،الئهمةبيم،شن(بتسامةاناللوآه..عذبةموسيقيةبئذغامممزوجاصافيا

حجارنووقلعهجوفيفيبض!انالايأبىلذي1القدلممالاسلوبلمأحرقروث"فجممينالضفراءالقريةفي..عنيبعيدةولكنك..اميياث!فتيك

فكرةعناكفولنالخاصةطريقتيعلىالناسسهأحب.بالحقدمغلفة؟لصغيرةلعبتنحطمتيرومت1سنوعشرمنووجرتهاالىتيالقرية..البقر

التهامءناكفلناننيكماتماما..ذهنيفينتعاعهابنئالضيالاصلاحالصغيرةقريتكبمااصجهاانئي..ايهاااعدول،الورقإتبقص؟5المحشوة

قاالأتسأعيش...الاجوفالبطنووذاملأحتىالقيمةوالكتبالمجلداتهـاس!،،.ب!دزفاقهايحنلمعروسثيابكانهلالبيفاءسماءهااحب...

الثقاو،تر؟،حلتهـخلمنه،مفتوحةنادذتيسادع.جديد3"لمابمعليلةكلشيقلحنمنكنغمة..يموتانيابىشذ؟عطراترسلملونةكقرنفلة

..اللذيررزالاطفالحليبمننهركانهاجوفيفيفتنصب"اوزيمئمبهبرملالمرصوؤ"شوارعهااحب..قريخنيأحبانني..عنب

ال!كارلى،فعلكمالمبيبظهرقميدأئرةعنتخرجظرةكلوثمسا!ةلىمق!،هااحب.قريتناكفتيات..بعد(لزينةتعرفلمعذراءشفني

اعتدرانسأحاول..مهذباافاقاسأك!دط..البظام!ايعوفي!ةفي!ادةشلدخوله(لانسانيرحضإجالذيالمقهى..عجوزتوتشجرةتحت

اثطرأرقل!حفط..ثانيةمرةاتركهالن..احبهاانني..لقناتي!اممث!نوقةدضلهفيالرغبةتزاللا...رجلااصبحانهتثبتمببلاد

ط!ملهاقديمةبحةفي!هتعيتذىرخيمبموتادنهاف!واصبها..الغزل.صدري

كيجممصفرةشفتيعلىواع!قىر!شةفياليهـاوارنومنهاساقترب..لذ،فتفتحمشرقطصباحمنجذابةكلمحةاحبها..قريتي(حبانني

كبريرإءمنالم!مروقةكبرياءهاسأشبع..مراهقعاشق.غعلكماتماماالعبءابيعنلاحملاعود..اليهااعودن1بدلا..وردةالففيه

فيوارتلبمخالبياحفرهقبرفييزعجناالذيلماضي1وسادفنالملائكة..محي!اءفيالقبرصورةتلمععجوزافغدا...كنفيههدمالذكيالثقيل

زهـرةالقبربلاطةعلىاضعثم..الشقلبديةالحنيسمةافشودةرشاقةبصوتيقهقهرجلااحبه...القديمةكقسه..ميتاابياحبلا؟نا

ءيونناتلتقيسوف...حبيبتيبعينيالاع!اببريقمنهالمجوحاعتذاربرفيالمنسثبةالدمعةلامسحساءود..ا(راهقونيفعلكمامرتفع

...الصامت"المول!يقىمنموجةفيليسدقيمئهاسأصنع..اميوجهفيالاقدارحفرتهااتي(لاخاديد

ف-؟رورةسأسكب0.قيددونالزقاقمنهاربابعدهاوسائدفعار!!ه8فقط.تتمئىماكللهاسأحقق..المهـنفييعشناللاتيكأولئك

قىالمضيفالموممص!نافذةالفارغةبالزجاجةواقدفالارضعلىالكونيإكتعألهانلااود..العامهذاالهتخرجينبينمناكوناناللهمنتطلبان

اثاتسيتنشعل.حضما..ءر،رشارة1كأؤهاالقانيالاحمربلونهاارسلت!نيلانهاالعملىليهـة؟رونا!"نيءـيةالحكومةعملايىيجدكي

رص"يحملكلنفاتملأنالزقاقناقذ.نهاوسمونضيءلدؤائقلو1.0(ومسر-!(ز،تقنعهاناجماتتاليعلو0051يروتالىالخاصحسابهاءلى

ة؟-الجبصعلأرلاعاؤقبئفسيواقذور..الملأمينالمافيبوحللمت!يناللهاذقفي!تهمهوهيمولإهااحبانا..اكاجحينفائمة.نحت(سمييرضم

ارو-!نستقباها...إهـ.المماسمعليهـاموقعوشهادة..كبيرةبابتسمامةالىوحاجلآانيواشعر..بجانبيدائماأصس،1بة.الصلاةكلماتالسماء

اذنيفيالاءدقاء.فبيهـمس..مجلجلةبزغرودةالقاصقة3برمنتفعلانهااحبها..الثرثرةاحبفانا..معهاالثرثرة

وء!عت..الزقاقياجتزتلقد...م1ياعزهبرولث...مبرود!إنانت!رلمادا..ارسمطاءلامثمارغاالفقرتصدرالتيالبركة..الكبيرة

..نهايض4مزروء-كاحقول4فتنعمالذيبوج،هاعيناي.نصطدمحينتافهة(فكاري

!؟جدبردزؤ"قبدايرلآفيواقفااكونفقدر!ري"نو*نر:--ي1ا!رقبقةهمساتهااسمعء:دمااحسلماذا..مالاخضربالبرشبم

الممماص-قياعلانارإبىالسريعهبضطوا.ييفاندؤ!علزقاق1هذافيمقيد

حمم!لمحرهـر(الارلن)المفرق..
.....ءهجد؟حيماةلابدأالمعتمالزقاقكأده،ينتهيالتيالكببرة

!ةالاعدأرا(فرقمددسةكأفوص--مدنيئةعمالهم1بتضاجدو!نخي...(لناساحبانني

ائي8اد"تالاعلانالصغميرالطالبهذايمزقيلملاادريفانا..بةالمظكلة

بحإف-زقسيسىاونتيخمنمدفوعا1/بمون..ا،سودبالحائطالملصق

!ا.اعمالهـ!يتولوناناسارلمالفيالدينرجاللايفكرحتما؟..لفضيلة1

مطالع:علىطمعت......
هـوالد.:الاتالبشريةرسلهماليسوا..ارادوالوبالعسهمسيمزدوله

.--4ظام1فقدمهللاولكن.؟.السماءالىالناسيقودونالذين،الربوخادمي

لدسممثردر1للطح!إصكةر!ميهةارا!نذ!دلأ!دوء!4سأ!رب..بنفميثلعائه..سأسأله..المسك!بنالطالب هاربا.يفر

2192؟+!ونالطالب(هالاتبتعد-

سهسسهىعهإ..شيئاافعللمانا...!تريدماذا...!مئينريدماذ؟-
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---لأ--لمالىلي!ثىحم!مه!بشرزشلا
---3--بز،هـ-لضنحعىلى---

الوحدةحملتهاا!تيالجديدةالقيمبينالفكربرقىا.عركهوبرأت..ءقبعامفيتحققسياسياشعارا،،وريةالجمافليميبينالوحدةتكنلمم

وترعرعتتمتال*،!والؤنوالادبللفكرالقدوهةالق"اوبين،طئراتهافي.وألادبوالفكووالمولةالمج:ععفيمتقاطةنظر/بئهيبل.58!ا

ار!جزئة.وحكمالاشعمارظلوحيأنتيوالادبيةالفكريةالمظاهرفي،منجد،بنفكرلانلمدءونا"اوهذا

الاستعمارلهعملماوكل،الاسهتعمارافامهاا!شالتحزئةكل!ماولدت

ا!قومي،د!وه..حدةا
لو.قيادةولكن.والناسالحياةدفي!فيخالدةالتجزئةهذهزجمعلوامحوانه

!ور!ها؟فيالو!رة!من!ماذاامامالطريقفتحتقد،بالشعبا؟مثةا،الناجحة(لناصرعبدالرئيس

ذلك.السياسيةالتجزئرلمةبانرالة،عمارالاستعلىالان!تصارت!نيانها.والوطنالأمةلح*س،براهي!نهويقدمراير4عنليعبرمواطنكل

الشعبصئعمنليست،العربيالعا!مدولبينالسياسي"التجزئةان

ازيرلمتفاذا.الاستعمارواعوافي؟لاستعمارصنعمنانها.العرعبيالفديمةوالقيمالجديدةأنق!بم

تح!يف*قدالمثمعبارا!ةفان-بعدعلىولو-وسوريامصبربينالتبزئةاقامهاا!تنالسياسيةالعزلةأسا!يعلىتتطورالعربيةالدولىكانت

نا..وينهاريقفسوفالاستعمارلهعملماكلوان.جديدمنالىويمتد،المجتمعنوأحيبكليرتصلاننطورهذهوكان.الاشنعمار

يعدمعقولاولم.الاقلي!مينبينالوحدةأعللأنبمجردوانهارقد!قفيكن"عنهايخنمخضالتبمالفكررةال!وىنت.القوميالفكرفيبعبةجنور

للتجزئةتوطدخاصةاتجاهاتهناكريمو!الىالقوميهالوحدةظلفيصور،في،والفنيالادبيالانتاجفيتئعكس،وتطورءتفاءلهخلالالمجتمع

!طتحررتالمحيالعربيةالار؟دةلاى.القومية1!*نجزئةو،الس!باورتفصيلاتهافيسليمةليستولكنها،فحسبمجملهافيسايمةتكونلاقد

الملائمةالظروفلخلق،الفعالنشاطهارتمار!انرتغي،الوحدةظل،المعربيةالامةفيفاعلةروحلخالقحيةمادةكانالذيفالتاريخ،ايضا

تخلصقد،ج!صداقومياادباةبدع،فطهالقوممطاونريعاودكيثم.،سياسياانقرضتوشعوب!ممقديمةبتواريخعنهواشنعيضاهمل

والسعي،المزالةالسياسيةالحدودتبثثهااقيالئقصعقدةمنحيةمشاعراوو.نقاليدعاداتاولغةلهايبقولم..فكر؟ثم،قوميا

.!ياةوالسلوباعقيدة،ا!ربيةل!ومبة4غر،!رضمةةوميأل!لخلقفيقدالتزييفوكان.وارواحهاالمتتايعةالابريالعقولفيتنسمكب

والادبالف!رفيجديدةةيمانم!ششرجانالوحدةظلفيمعقولاور!والاستعمسار،سوريافيالفرنسيالاسفمارحكم؟واخرفيحده

هذهمساهمةوندعي،بشعوبهاوورضةتواريخمنمس"مسة،والفنكانفقد-الاخرىالعربيةالاجزاءبقبةبله-مهسفيالانجاليزي

ار!الىصدولبينالوحدةعنطعرلان.ونقوبرضاالوحدةتدعيمؤي(لقيمانارادت،ا!قو!ينبا!طاليومنلاني!ماقابىإدين!فينفيالمجهمع

اللغةتطرصهاالتيالقيمهيانما،الممرقةالعرببةوالامةبل..العربيابة-،ب!تربطهلاالذيا!وقتفي،4علىألاشعماراراوةتؤضهم

هدهتمدالميوالمشا!ر،العربية،والثقافةئيالعربوا!"؟رإبم،العربيةاور!عبمراواف!للكراتالاصشراممقامنقوما!نبرمكرابطة

.اتطورةاالثياةباسبابافي!اجدادناعنلملبحثتهبكأنتالتيالا-تع!ار/بئكأالموجومي.لىل!جيال

وحكمهألاسخعمارلمياسةطى،انتصار!يحقبقتهاميالوحدةان.جانبوالى.ارعربابر،!ادناتسىانعاىنرغمكأا..جاالقدماء

الئيلةالمحاولاتلكل!راعبهعلىالبابستةتحاريو!ممه.اورض!ء"ماثلتشمويههناركان..العرببكأللامةالاءصيلالىتاريختشو،"

تاريرئافيوالادبوالفنشال!بطولةالقوةمظاهرمحنس"كئنعفالتياهمالانالاستعماروجدلقد.خاصةبصورةالعربيةوالثقافة،الوببئ

السئين.ءشاتص!لطم!س،الاووماريدعملتاىبعد،العرجم!كماالعربيمكأأفنهءت!لممغيرصببلخلقالىسيووديال!ربيةاللغةشان

الموثب،وحاضرنا،ا!ربيط!ابينفصلتالتيال!وةتردملوفكماعلإ"هيرسمهلمما..وثقافاتهـاالاجنبببةا!لغاتاروإفجانبالىتجمط

.العامالتثقي!ف،المنطقةفي41ءرورصةوال!وبالامم!ادربموررت!كانبع!!ء*االعربيةواتنقافة..القدلم!ارتاربربمفيالجد،!ةالاراءتقبل

لهذهالقوميينالابطالىةرضفي.واعوانهالا-.:ورهار(رادةزولمحوفى!!رسض.واق!،فة(لعربصةا!ةاواهمالباغانهالعنايةالىكمارالاستعمد

بلغتهاارمروبةلان،العربياكمعبعلى،المنقوضةوالاءمالهءكلوبالقديمةالمنطقةدزيامنانقطعماليهصل،عائماتاررءب!باجسامدكما

ووث"كل،الؤد..ماداريحرفعلىؤهـوصت،دهاوتقاليوعادا!!وظلألالعرببقىوالحضارةا!ورربيةا!!؟ةفت!رةبدلكهـامحته.بحافر!ا

اطدة،واعوانهلاسضممار1ي!حاولوعبثا.افىقرضقيلتن!عوب1و(لاورم،اوصربيوانناريخالعرلمجةا!اغقىالىالاساعةرو"كمدا،العربيالفكر

المتئطة!دوالا!طوا!تمإفيلىاهتاكلالىالروحجزأهانبعد،قو"بالعربيالمر"ةعتجزئةخطةت!فيذعاجمهليسهل

5لقومىالاد!خصائص.إكونانبرمد،العرجمماالشعصحكمبالهانيعليهوليسهـل،سياشبا

.ء..والتاريخاللغةفيمعالمهاواندثرتالقوميةوحذتهفقدقدالشعب

فيوتالجهاالوحدةعنه.نتمشضسوفما!و،ا)قوم!الادبانملىرأساواعوانهالالستعمارخططقلبت،الاقليمينبينالوحدةولكن
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كبيشهيدليبيا،والكعاالمختاروعطرالمغرببطلكالخطابيانهـعوصرهالمصرللامةالقديمبالتاريحوالعنايةثة(لعروالثقافةالعربية(للغةاعزاز

يس!نطيعوىلاابطالاخالقتالتضشئةلار.!-وربراؤيالفائروهخانوالمهكر،دأالوطمموؤ"،ألارادةم!زآةوهي،يتالع!،جهاتاروكذلك،ا!رببة

!?كوكورهاؤء4كانواكماالوصدةبعدو!م.الحدودداخلالاال!ركةللاد!كا!وادأ.الانسعانيئالحضارةؤتي(ءساهمةءنالحركةورشاو!ة

الشاملوطنهوفي،الصغرو!4فيالمحربيبهميفخرالؤرنالابطالمنوادفبهرالمنطاقوالشعورالفاعلهالا!ادةفيتتجلىخصائصمنالقومي

الو!نوصدنا،؟!ضجزئةقسبلماالى،الىاتوراءرج،ناؤ،ذا.اكبير9و!اتمنيررو"هاوطالوح!ةهذءثمارورتتكونسوفطلانها،المتحرر

ينظر،الضطورونوعيةآنذاكالمعهسلطببقي:!ةبالف،المديرالعربيهادفاكانماهو،الميهليحاجخنانشعر(لذيالقووربوالاديط.جديردة

يص.التضعهء؟ثلماحدام!لبى!حيناجلعرل!ت!"د!9انهاءلى،الامورالى

بطلانلان.الاستعمارافامهاالتيالسياسيئالمتجزئةبطلاننظءيد

الالمب!مةنموعظلفيتشناقىلاالمر"ةعوورةاننؤكداىؤريدولاىوصدرانتجماكلعلىالحكمح!ماسيه:كلعه،السياسيةالتجزئة

ادلطمن7؟4دلكءن)جحموء،،الم؟هـاولةالعاكليمةو!للهجاتوألاطعمة

المخصبمظاهرتوع،ءضيةء،دةد!لمكلان.شم!قىومو!كبقىشعهييئقيتلالكونه.عهوماوالغنونواذت،رإحوالفكرالادبؤجم!ر.نمجزئة59هد

.الدوامعلىوتنميهاالعربيةح!باتنا7؟ويراعيلادامماجماليةاوادبيةقهمةا،قيإت!ياىيصحولاالموحدةمع

ررهـ،زاسهجمبقىاز"الامرفيماكل.المنطقةؤ!ماحصلالذيالقومبمالتطور

ألسطألادرطسططصسورفيوالفكرالادببقبمكما..الننجززقىوددتهاألءلأيالقيمءإى

اقيوانفوالادبخصاضروز!)حنيلا،ا!دايى1اةومياالادبان..العصور!،تكفيوادوخالعقلزطورءلىهـدليلأ.الانحطاط

منها،ا،فضل21ءطفاءيعيمابقدرالجموريةافليطكبفيسازدةكانت،التجرئةمخافاتعلىإخنصراى،الجمهوريرةفيالادبتطاعالىفىدا.

فيال!اءجمةالل،جاتانذلفى.لاقيالفصحىاللغة"ذادبيؤالبؤياهدافهووصدة،المجتمعوحدةمعركةهي،جريدةمعركة!سيخوضمانه

القمد.واحكاما!خبررقةفيالةء-ىمستوىالىتصمللالىالاصوالثقاؤكأالمواحدال!ربيالضاريخظلفيالمجتمعوحدةاندلك.وق!بمه

ارجاءلافىرفيبلط،وو-الجهـ،وويةاتمبماؤىليىوعلو!باذىءال!ربالمجتمعيعودوسوف..؟تكرلاحقي*قة،القديمة"العربي

ربوعفيساشامصنروالادبالفكرجعلعنتقصرل!موف،ال!ربيتالوطالاسى!مماروجد!االتيوقي!االىتجزئةمظاوررتؤولانبمجردوحدته

بعضهـعبوروجمة3مماحكةفيندءلىانزربولا.لكبير9الوءنهذاتعنيلااجتمعاوحدةانفيخلافولا،لدعههاوال!،رالىتاريرغفي

واصجانا،القه!صيالحوارفيالعاميةاللج!ةاست!ع!الىحولىالمماحكين.الضسصةصحتاوالنصبير!!انكلباتهوحدةبلجزكمباتهوحدة

هيالفسحىالعربيةالعةاىزقكدارزرردءابرقدر،نفسهالم!ياقؤيوليممىجميعا"عربؤوميوىابطالهمىملىومصطفىوءرابىمكرمفعمر

ررإووو،اايحض!!ىءلآمح!4اوئطوا"تةه!

هـ؟هـ../هـ

.لىلىبصشيرالامبرشارعفرع

..".!لم!بالاونورللا!هالالىا!!ولظربربخ27683!را!و6ه6ب.ص

أ..!برطوطيهاصنرءأ)كأ

006ص:-يرابنرح!أة3

0002برنرءارأ)!قوركبارتالجهديان!(مال!ربعندالفاسفة

هـ!.لكصهـي!ه!!ولاةير!تارص:شيت-4رترفىالمهعلىحضارتنا

العوبا-واقدير!جموعقىمصروعهجورج(2)جرو!بب"لى

!..ؤيدرأبىقدير-ارالدير-ن.دنىسصيدنتراعيفب!رياح

هـ3.ا)افطوقءاررس!هـارزعءمه"-خالخط!الثانبفىالمرحلة)سهكون

!!."7!ض!(سفاءدهـاقفت*سياعشافى-الضكداتجسر

3!!إ)هـب*افبال!نابرهةديوأنايرلمدنانطونبمهـفىكوات

003لى!امىأبركبرنزهيرديروأقنتوارهاللطيفعيدالعوببقىالقومية

-ال!نو،ةقطررفيالئا!ك!عبدجطل

تشيسماىكاويلالقضبا!-وراء

بببروتدأر-صه،دردار.الئالقرروددفجانالعربيامال!اي!قظة

هـ3



ليطلالصغروطنهعنبالمواطنويزتفع،،يفزقهاولا،والفنيةوالنضاليةتنقللانالصالمحةالوحيدةوهي..والتعبرللتفكروسيلتنا،الوحيدة

الكبرالوطنهذامشكلاتفييحياويدء...اكبروطنعلىافقهمنداهـتما،بعضالىبعضهم،العروبةابناءبينوالافكارالخواطر

وماسيهاافراحهاويعيشواحداثهابحوادثهايتأثر..وتفصيلاجملةقصوركل.خاصبنوعالفكريةالو!رةووسيلة،الكيروحدتهملسان

والتوجيهالقوميةالثقافةمناطارفي،العربربالمواطنبصيببماوينفعلغراومباثرةرغبةبرعدانمأ،الفكرضروبسائرفيا-ت!مالهاعن

عندالمواطنرقفولاالاهتماممنحظهاالفكرةتصيببحيث،السببمالعربيةالوحدةفمحاربةصالتجزئ!وفكرالت!جزئةادبتخهبميدفيمبانرة

الملكاتوالامكانياتهذهبكلبل،لسانهاوقلمهاوريىاهملكتبماالتطوع.بالفصحىالكتابةعلى،رالافكعنالتعبيرحيثمن،تقومكانتالتي

العربيالقوميالتاريخءفهوملىتعمبقمدعوونقنحنولذلك.جميعاالاساسيفيالفنلان.انؤنباسم،بالعامي!ةللمكتابة.بريركلوباطل

واطلاع،خاصبوجهالصاعدولالعربيةوالاجيالالعربيالشعبضميرفيفنمنهناكوليس.التعبرصدقاجلمنالالغةتشويهيوجبلا

وا!طسولةللخيرجوانبمن،الم!اريخهذافيماعلىالاجيالهذهيكتبماتنوعفيكون،صحيحةلغةعناسسهتنطلقلماداصحيح

بهـذاالاءتزازروحوبث،اسطورة!يمستوهيالاورطورةحدبلغت،شنماعر41منوالسامي،الافكارمنر،لاصيلىغناهامادةهو،بهـ،

الامةواقعوعكس،القورويةارلغة،المعربية4وبلغالقومياتاريحاؤيكون،(رداوسيبقى،والاحاسيسالاخيلةجم،الصورجماطارفي

كانتالذي،(را(ءوراوالقريبالماضيذلكعلى،ممزقةوهي؟لعربقىفصيحاشكلا،المباركةالوحدةظلؤ!رايهنمكلوالذيالقوميالادب

(داهماي؟دوابرالحفدةوازتظر،وسلطانصولةد(لطقويرةامةفيهالعربيةوالثقافةالمعربيالى*اريحمظاهردراسةعلىبناتهيتوفر،عاميالا

وجصل،وانوحدةوالاستقلالالحريمةرا،بئرفعمن،والاجدادالاباء.الجديدالقوميالادبهذامضمونلاستخلاص

اعلىمثلاال!ربيالشعبارادةعنالمبر"الامالعربيبحوئكللسعيال!ميألادبمضور

ادبالىبحاجةالوحدةيعيشالذيالجب/را!ربكحاالانسانانانيمكنلاالذيالثوركطمضمونه،عنامرهعداالقوميوللادب

الحدودالىينظرلامواطنامنهليجعلومضامينهأشكالهبكلجددالجديد،؟لمعربيلانسانناومطورةومبدءقىخلاقةمادةانه،بهالاينهض

السياسيةال!،رودالىيخظربل،الموهومللكي!انتقديسنظرةالسياسيةالمحيطمنالعربيةالامةنض!الوعاشواكودةالامداثفيولدالذيذلد

الكبروطنهورضبةوالى،الخاليج.الىالمحيطمنالكيبىالعربيلوطنهوالامةالكيبرالوطنبمشكلاتوالشعورالاحسماسوهو.الخليج،لى

الاستعمارمعالصغروطنهقضيةمنينفصللاكجزء،الاستعمارمعر!منوارضوطنكلفيتلاقب"لماالصادقوالانفعال،؟لواحدة

،الصغرةالاوطانعلىالمقتصرةالحررةمفهوماما.اشكالهتنوعتمهماالفكريةالقضا!،يوحدالذيهو.المشنعمرينوالاعيبالغاصبين

الاصيلين.ومعناهاالحرءكألفطاست!يعابعنوقاصرخاطىءمفهـومفهو

ال!برالعربيالعالموحدةمناساسءلىمبنيةتكنلماذاالحريةاناذ

انتيعدتدلمعرقتد3ئحرمكنلافيةاناناقع!ةالجدمهامتغببرنف!ودهاف7ص!ء".لوأس!"بهوااأ!يوء"

..ككل؟لعربيةللقضيئلتعملعقالهامنقواهاويطلقالتجزئةظلفي

فياحياءوليسلهاقفلهوانما،الواحدةالقضيةتجزئةانذلكار!ضوءءلىا!ةا!اة!ىطءلو!اج

.والعصورالازمنةكافة

سوف،العربيةالاجيالضمرفيالقوميالتاريخمفهوموتمميق..
!.لط

علالناشئةبهايتثقفالتيالقوميةالثقافةمفهومتعميقالىإ؟دي0.1شرأرهال)طببفعبد:ترجمةالضحلءلىتغلجا

لكلتصلحالنيالثقافةفيركونفلا،الاصبلالقومياكاريحهذاضوء0.1""""نفكعلىسيطر

مفهومتعمقفاذ(.امتهمعداماامةولكل(وطنهعداماوطن1..""""ا!اؤمء)ىرضاب

ومضمونهبشكلهنموهيبداانالقوميللادبامكن،القوميةالتقافة01.""""الارادةلىإطلمن

قوميالبلناإكونانالاحوالمنبحاليعقلولا.المبدممينالثوويبن0.1""""الر!مفتاح

الانساروجودمبرراتويحققالعرب!يةا!مةقضيةعنيعبر،جديدأا..""""اشضقيسحر

اولا،القو!باظريخباالعنايةدون،الحديثالعصرهذافيالعربي01.الحاجلوبث!"أدلتكسبكيف

صحيحة.وجهـاليةوفنةادبيةقيملناليكون،ثانياا!وميمةوداث!افة1.."""القلقعلىتفلب

العربيةالامةنهغهةطرلقولكن،شاقةوالمهمةصورةا!ظر/ق7كونو!ر01.شعبانبهيج"الذأقبءالا!ل

..-...01.الحاخيسىلو"فا)خوعلىتغلب

العربيالجيلنفسهعلىآلى(لذيالطريقهو،ووحدهاوحريرط!ا025لشعبانبهيج"المغناطيسيالتنويم

طزيقانلايمانه،والصعوباتالعقباتكلورغم،فهيشرانالمكافح15."ا("!راهـ!أررك

*مةارادةتلاقيعنا(عبرةوالوحدة،والخارجالداخلفيالحرية015"""النجاحدريقلا

من،العربيةالقوميةطريقهو،القوميالتحررصعيدعلى،العربية

ا،دذواقكرالعربمةولاحدلمبدلحةوادبلسموحدةعنوولهلعبرعرعرصمالةاحددعروبةيغكسق!حلوالنشرللطياعةتبببرودار:"لناتنر

بلورعليحمصد.2.
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.!كاحح.-ة-،.-.لائأ5!*.-ح!
---ص-7--.-؟
-ىسص-ه

7أسلمنى!!ر،--ص-.01-كا+7؟ص-ا-.-------لاصبهو!ه!1!لص

سفهطد؟
ليا-؟!هـة-.هء

-5
م..-ح!*أ
هه!هـم!ليه!ه!!11-إ

منواحدةوالف،قمروابضتهامكيةالجارةمعهاتكنالم،ينماالم!-ا-

جلسنكلهن..والصدورالنحورءنكشةنللواتي1الصمارا
-5،نرقةبرحركةالسس"رفيالممدودجسد!"ءناللحافةر.،رةسحبت

كان،هىالا،سعيداتامناتالعرضيشهـدنالسينمامقامد...
..علىعلبيهما،الثوبردعناءلفسها.فمكافولم،سا!!اعنالنومثوبؤالصر

ترتسم،الصارمةونظراتهابممروقةورق!ضهالطويلة4لقامهوالدهاشمم
-.تماوهـمياه!وتير،*نلم.لصعالحةفرءمةطئدهماالليلهواءفوجد

..باههةمهزوزةالفصلمممثمعاهدخلفهاؤضبدوالشعالثمةءلىامامهلم

كانالذياللمودوءيرداعبالىدارصحنفيال*نيالصغيةاليجبرةنافورة

تت!رف!م..بهدامؤصعةووي،الع!ح./ممضحئشخاتفعللمانها
كللصفىامسواانبع!الاسرةاؤراد!جهاتوزعوؤدالاربعا)مرهطيلف

رجل،تتأرهـدراعرم،السينمافير(ز،ن1"ىاللوا&ميداتاكثرنر
...ورمل..الدنبانصفعلىالىلىملساعاتطيلة!-لماطانهانفود،5ء!ارةيالمملكة

ورناهـهئاوالتح!اتالالتصاماتتورعولم،عاللصوتتقهقهواـم
دقت.مدء،قلبللأمكان!!فيب!لح!اؤررهـةانضفضت،لحظاتومرت
رلودءااحدوبرلم،لشرفمئهاوعادتشرفالسينماالىلؤهـدممت.............

ا)واحدةتعلنانهاوادركتواصدء9ةدوالد،هاعردهءبالتنالدارساع"

و-هها.تذهط!مءداكلوفو!،شيرءكلتغطىالزم1(للأية،وص."هاولا
.-...لابهب!ل1ءفضعفبعد

..".ل!لماذا.؟اذنيضربنيلماذا"-

تتقابوهـفيهاعاتمركاءلةلحعاعةهذه.."/تامانع!نتا!اولكانت

وفتحت،طولجةزفرةوزؤرت،بربهابقهضةدةالم!ؤردئرةوءجمطتتت-ملقالممساءهـفاءنقيمف:فضيوهـصوأطو،جدوىلونفراشهاؤب

الصيرة،الغرؤكأظلامخلالىثيئاتستشمفانتريدكانهااكأرعبنيهاؤ-يلترؤم!بموت!ودكلتشابكةرأسهاؤإيتتاوىثم،كالعقاربجبهها

الخواطرفيهاتتضاربعنيفةدوامةفيمنداحةمعهاوهيرهامسهتبدة-:لاشباحكاالغرفةظلام

حدودفيفنظة..رمهسفكيفولاتفعلماذاتدريلا..متعبةيائسة.طلعةلا،لاروحة،ومندإلى،ملاية..الوا!دهذاوالدليلورن".-

تقنعانولاالحربةمنبشيءتتفةءانتسطيعلاضمر!،منالعشررن"إ.العمرهذا!بلعن..غسيل،جإ.ب،كنس..بالبيتسرنيومكل

.؟برايأدءااوا

ج!ءوتج!تروح،-الصريةاءـلها(عطاهالماذا،ءنهطاءص!ر،قمرعته))-

يا:يشيلها،اللمسكو"ثلوابوها..منديللالاملاقي....ترإبكمامكىةالجارةمعخرجتعندمامساءوالنصفالثامنةالساءكأكانت

ياءب":ويحطهـ،،عي!ي!م..ارنمناىمعةالساعةحكلة)حمورالسهئمادارالىقمروابنها

وشضخملشة!مى4وا!ت،فرلزة5!رفى!اىارو!دومادهـرول!اعدت!،،نراامهاؤوحت،الببتإلىء(دقدوالدهاكن

.........ظل!ء:!ماجدابرا3ؤاسه13!(باهاولكن،الامرصفتحىالرجاءفي

كمايعاملهـ!لالماذا،والمدهاءلىلقسوةتلتفسوداءكىيرةاف!ىويهبط

.رصفكلةابى،ب!:دالىت!جملهاصيثالسي!هامنرجوءهاصن!ساهوا

بارتداءل!اسمحلوزض!مى؟م،مي،صرمهاالمدرسةىء،قموتعا"اط...
بن!اتددناابم-!،الرقت"ءقيء+وفة،الادبليلةق:كتببروصياحهوية

..زاه!بةحمراءبلوزةوقوقها،سوداءتورة؟ؤهمت..؟لليلمنضصفحتىالس!بنمافيتس!

وحظ--كأ،ءالبكعبوحذائي،القصبمثلمفرودوشعري"-

احاىقمر!ل..الحارةشبانكلسافلفلكنتوالاله..سوداء-3-

..مكلدربلأولتمغى!ملايةمثلير"اجم!.بثبابهاالاصلموةربب!ست؟.هـبم!لهيواءكشفتهالذيجسدهاتمسحدا:راكابلفحةفريرةاحست

."بص!ةتسوىبعدءـ!احستلحظاتومرت،فوقهااللحافسحبالىفعادت،الليل

قاسيا،،بزاللاوالدهاملىوحقدها،قاجمها.نأكلالحصهـةوعادتفطعتهما،ضلافكارهاوببم،جى!دهاانحاءفييتمشىبالدفع

عدالة،بلاالبيتهذافيت!نرلا.اإمهاانادركت؟ليوم...عضي!فااصلىاباهابانتما"امؤتنعة!ئي..الليلىبردمنالمفاجئةاللفحةهذه

احتجاجمنصدر!افيقختزنكانتماكللىهاوا)د!اصفعةفجرت!كذا..السخنللرعيفيرضحكلاووجهه،ظالم،رجعي!و،علتها

فومها،غرفةخارجالاحتجاجهذاتعلنانتستطيعهل..ولىءن،مكبوت..القولهذاعلىتوافقهاكوفريرزة"ءبهيةاجارةاعنهتقول

القاسىء-ةنظراتهتهاب،اباهاتهابانها..سوير!اخارجصءىبل،عيف،1في?يقدحبالمشورمعهااحستالمتيالصفعةابىاتنسىلن

و!جبامهالحالترنيوهي..سببماولمغيرررمبببهايحدجوا؟لتيى51ذهبتالتيوحدهااكانتإ.السينماالىذهبتلانها؟.!اذا
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فشممرتز!ئااليهاتوددالذيمحهودخاك!اابنكلمت!بران"لىبالق!كا..إلمةالطيالسنينهدهكلتعايرشهاناستطاعتكيف

معاولتهام؟.التهدوبذلكخنقهماسعاننحوهعه،ث؟نع!اف،جىهـ،ب(لى-غذ!ضهاساحارىؤ!-:د"!السا"!شفخ!،ع/ىوعضت

اصمبحالذيور*!هامنشيءفنصقببما4إراساننهلاذهاارو!ا!رببرهثلوالد*،ابنةتكرهإن/مكنوهلى؟اعماؤهارون،تكرهههلترى

ارتد؟ءعلىأجبار!اام؟.إجميتأمنهادرةمنمض!اأم؟.برهـاطوودلأ؟.العئفهزا

وقوفهام؟.المدرخمةمن-حرمانهاام؟الس!هثإةدرلىاووضعؤركأا
...رألم!اوأرتهع،بصعوبةربرورأاوبلعت،اءماقهااليالمجوابفى

ناراقد"تخذعة2المساطهدا*صهاصفمه2ام،إب!اطالمبي4وجفيو!ادت،ةالمو!ورعلىاررهىانلبتماثم،ؤسللأاعلىالىنزقة!ءركأ.

.؟عثهيهافيم،..نفسهاتصارح

س!ىودرالىتفلسفهذاومع..وواصرةواحدةالف..العهى"--ا..
.......3منه،اق!صىنفسهاتشصوراق؟ر!!لا،تكرههلا-معالومب-هي

"؟..افعلماذا..الىا"،!..مماوبةلمطهرظي!رانووجاول
ممهتخ!افانهاغنر..بهاإمحاملهااإتىا(ماملةهدهتطيقلاولكنها

ور!نسئهاتحاجالاصسوىتجمئاتفعلانتسظ!لاانهاأكلمهىهـ
...دوجها،اممنذالبابوصرالم..مستقبلهـاعلىحهى..سيءكلعلى

فيوالدهافارطاثناءلامهااحتحاحهاتئنلانتىخطععؤص..نفس!ها...0.1.
.....لامهاقالله/و؟.لابئهمعروسايرءسولهاجاءوالدين(الحطابه)

رطرامامالطرقلالمقولاعرضهور-شطعارلاالاتئبنولكن،عمله
........صغيرةتزإلىلا:تصرفهمبررارومذاك

بهيرأمرهاما.ننفد،رايولالوالاصول،مسكجمثةا!اان..الالرة

طادتعاست3ءفوالا،بطلةمناكضرنظر!،فيالأنانهـا،ظاكرتذءردونارحقيقة؟.رقلرمهلمأدا.عاهاءعرون.العمى..صغيرةاناهل"-

تقنعان"واراحاولتلقد؟.محا"،عشرينء!(كثرجورهورنتقماررءيان؟.يع!4لىبمالمهرانرفللملماذا

ليسمحروجهاتقمعارعليهاواله..(قدبرهةدضة)الملاإ"بالىاروها

طجا،لندبرلىا?،واإورلوزة"ةورةوالىإورالتابارتداع-!زةإفر-لها4

ناقىبربرلالانهأامهاتل!لموام،11،واءفيمكلإمةظلت"!محاولىو*شا،شربا!ءرةقربالصباحفبىجاسىعندماصورتهذهنهاالىقفزت

لأعئ!.صطغرة!اقعهارضضفوادلك،هاعلبز!ءممااكترالا!رتعقدنجنولس!انهم!بةالجارةعئهقالتالذيدرويسثىابيالمت!يخمعالق!وة

جاءانهؤلىرنرةظئتلقد.0الزواحمواصيعفربالمسننورةالعائلاتبين

-6(لس!عت!نر!قالب!رةعلىالمطلمةالمشرفةفيجاستلذلك(نجربنية)

الافكاروهذه،ءالارقاتعبهالقد،تنامانةفريرحاواـتجدبورنعن1خربروأك،ل!،الطقال،الحدوثةا؟!ذيةءنترهـث..-ديتنهالى

منذهعهاتنىا!وءـئي،ءسيحة،باردةراسمهافيتدورا!.:بر؟السود،داموا*و؟ابىاسالطعامؤكبالاجانب)!لهـونوراحواالسويالطربق

..جديدءةلت!داالاصنهاتنتهيلاحلقةؤيساعةتحافظم!تورةعاؤإةعلىيعضرانؤبلكثيرايرخعباصحالانسانانص؟ى

دز.قىاجلكلظاوزعجاتهذهلى3..ونجرهاالسينمالناورظ"-..المستكقيماصاله!علىوتسعىالتقالي!ءلى

لا+.."الناسكلفهمهكماالفلممقهـمت؟ئيإاوإ،،السيئهالىوجذبالا-الؤواحسوةروا-سيرةيتركلم،كبرامملأ!احكىص3

راسها،فوقاللحافوسحبت،اليسرىخاصرتهاعلىوانقلبترباظفاستنتيادي!نهقىالتربيمةاصولالىانتهىحتي،اطرافهـ!احد

ساقهاال!ى(لي!مين،ب!اوارو"!ت،تثقلاجفازء،بدأت!فشحيئاوثيئا،لشصامااهلىلمإمارولمعاويةكانكم،افرادهايعاملانيجب-الاسرة

وكان!ا،(لهومثولطتويانقبلاعلىالىالطويلالسمروالطرفزضمدا!لروخيهعئدمايشدهكادالذيمعاويةخحطقصةلوالد!4وروى

ؤقطادركتائالان..أفعىلامستقد-السروالبطرف(مسكتعندما-..شدوههماذأويرخيه،الشام

يلهاسراو،ولالسساو-:نط،حدكلىءنخرجؤدوا،صهااس"ءصاد

...،اهـءانا،واإله:بقولهدروو!ثىابيحدرثعلىوالدهاوؤهـعقب

مر.الدننااقاملقداضطلودلى:ا!رلمءة،امهالذيصردء"نبالررئوئةانبرركاؤكداناسخظيعولكنياليومفبلمعاويرلأخنظبقصلأاسمع

اطراوسهاورصمو!4اإطو،لىاإموع

ومطمئئامرتاحايجملذيمماوهدا،يتيفينفسهاالساسةهدهألبع

القصر.الجور!هـعيهرونولابظنها!لم-سروالير،اشترتلانها؟ءهارألى!..اولاديمستقبلالى

.."؟!امرهافىقيدخلالنساءرما!ىحشىم.بيتهبضرب"-ذ
...هد"يمر*إهإلف-بالالمرافبرهموهو-لكبعدررويشبوورد

.0صساببلايكيله(داحتقليديرلة

-7-

المض-هـاـصار!خىكاىكل!ى؟.درو!ثىلابيالحهيقةيرولملمادا"-

..اخرىساعةقار!ت..صدإر"نفربزةئيءمنالنعا!،!وطار
...."،نئدوهوحباتهكل..العمى..سددناه

،لظلامتهـاتشقمارترإد،ربها3تمفسالىقبلتناما!ترإ،لىلاكانت

..الاها.فتحدىان
-ء-

وس!حبسنالاتنتينيديهامدتءئدء،اءيراتناماناس!نطاعتوؤد

هءالرورخارجءوؤرزؤت،جسدهاعنالطو،لىسوالهات!ت!حقو(ررهـاتصرفاتبانالداخا-بئمحاكمضهامنةررئرةتقتنعلم

منكثيرنسيءبرارهاكلهافصهاكان،ألاحخراماوالرضىمنشيئا.هـ؟ا

ارررجاودمشيقهـ!(كن!رال!والم!هالراوها؟.لتننذكرتتذءرماذا..بحقهاالاحجاف

أالعربالادباءجمعية)منوالد!اتهـ!،بام؟.بببرتين(موضةحلق)شراءاجلمنالسبوعين
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؟حععيغععععع!كأا.!ى-11--*-!ص؟
كلهههههه!نب*بهي

*ليتمم!!---------ا!-لبح!عه!ير....--اأ

ت---

----
---

بقمابؤلماكعصههـالله
س!لمب.**لهكليأثسههي

ولمالتعب!اصالةشعرهمفينجدلمولكنناوتخلفوحزبيةوجهلفقرى:تمهببد

المختلفة.تجاربصخدلالموسيقىلوعةاوالعاطفةب!ارةنحسبهونهضالجزائرفيالعرجماالالبخدممعاصرشاعرالعيدمعمد

:أاليحياةمعالثق!افةبهقامتالذيالزحفاثرتبتلهالتفرنسموجةكادتانبعد

نفسفيالجزائرفيالعيدم!حمديولدانالصدفمنيكونوقد.الاخثلابانالقومبمترائئامعالمعلىالفرنسية

مدينةفي؟.91طموررفقدمصرفيالباروديم!فيهاتوهىالتيالسنةاميرااوالجزائرلشعراءكبيراالعيدمحمدجعلتكنيرةعواملوهناك

علىوفروصاالعربيةوتعلمسلفيةدينيةالرةمن(النيضاءالعين)الشعرنضحانبعدجهـاءانهمنهاةعليهيطلقونكانواكمالشعرائها

ابوابعلى)بسهـرة(الىمنهاانتقلثم.اسرتهمنرالمثقفينوادءالتجديدمنكميرودخلهومذاهبه،مدارسهوكثرتالمشرقفيالعربي

622؟عاموفي.الوقتذلكفيالمعروفةدراستهتابعحيثالصحراءالمشارقةمن؟لغرببمبالشعرثرينوالمطالمهجرشعراء،دعلىوالتلوين

من(التطويع)شهادةعلىللحصولتونسالىسطبنفسهتاقتالنمعبيةالحياةصميممنمستوحاةكانتتجاربهاكثر(نومنها.انفسهم

العربيالمغربفيوثقافيةديييةشهرةلهكانتالذيالزيونةجامعركودفترةبعدجاءانهومنها.و(ملوشقاءوههـوءمراعمنفيهابما

لتحقعهقالعيدمحمدشولىمنزادوقد.قديمعرببماسلاميكمعقللقدحتى..اللخصوصوجهعلىوالشعريةالال!بيةالحركةفيثقيلة

وتنعثتروجاخنتقدكانتالقوميةالنهضةبشائرانالامنيةهذهنشاطهاواستعادةثانيةالنهوضتستطيعلنانهااثنشائمينظنعلىغلب

..الزمانمنقرنحوالى؟لبشيساورهاظلالتيالنفوسفيالامالىالذي؟لرهيبالكابوسذلكبعدسيمالاالمشرق!يالادبنجنيادوصلتها

السياسيةالحقوقعنيد؟فعونجهةمنالسياسيوننشطفقد؟لعهداثرخاصبوجهالادبوحركةالجزائرفيعموماالفرحركةشل

الشيخبزعامةالقوميالاصلاحلثاةمناخرىجهةمنونهضوالاجتماعيةكلغلىللقضاءاليهال!التيوالوسائلالاحتورمكتهالذيالطويل

اللغةوانقاذفرنسامنالدينبتحريرينادونباديسبينالحصدعبد.عرببمهوما

البغيض.*حتلكلبفعلتتلاشىكادتالننبمووسائلهاوثقافتهاالعربيةالقديهةالتعبيروسائلمنمتخذةمتجمدةالادبيةالحركةبقيتفقد

راسخةمثقفةشخصيةيكونانالعيدحاولالزيتونةجامعوفيتضيفانتحاوللموالفرنسيالتركيالعهدينمدىتاريخهافيلهاغذاء

ورثهاالتيافدينيةالحياةبين،والحديتالقديمبينتجمعالمع!وماتوكان.واجملافضلهوماالىالخطىتسعاوقديطتلقحاوجديد(

هوا!اويتنفسشمسهالحتيعيشالتيالماديةالحياةوبينجدعناباضجيحمنحولهـمبماجمسونلاوشعر(ءيننافىمنالعهدهذاادباء

النجاحتحققحتىتتمانلهايقصرلمالمحاولةهذءولكنمساءصباح.نشعرلاحتىحواسهـموغالطواآذانهمصموابلا!زمنوص!بالحياة

فاستقبلتهعائليةلاسبابالجزائرالىعاميننحوبعدالشاعرعادفقدالصبرفيينظمكأنالذبم!الموهوببنالمولودمثلاهؤلاءمن.حولهابما

الىجاءيعماخذالذجم!السياسيالوعيفرضهاالتيالجديدةالحياةابراهيمومنهمواننونالفقهوفيالقرابةوإهلالموراتوفيوالضدة

وتقرأالثقافةتئتشرحيثالكبرةالممنفيالخصوصعلىالبلادالشريفعنويتحطثالضيقةالاقليمةفييئظ!كانالذياليقظانابو

منبداالشاعريجدولم.المتنافرةالسياسيةالمذاهبوتعلنالصحفالمقاماتصاحبالنعبسلسلةبنالشهيدس!ةوعنفثنالعفيفابن

(عداولهاعدتكانمااتيالحياةفيوالمشاركةالجوهذافيالان!ماجيحياهالذيالمر(لواقععنبعداءكانواالذينالشعراءمنهذينوغير

الجديد.النشءوتربيةوالتعليمالمدرسةحياة،لها"فيهيتقلبونالذيالعصروعنالجزائريالشعب

يبسدوالنبمالاختيارهذاميكب!اثرباديسابنللشيخكانوقدبهاتمران(لتطورلحوكةبلاكاناخرىمرحلةذلكبعدوتاتي

اتى(الشبيبةمصرسة)لادارةالشيخرشحهفقداضطراراالواقعفيالعامةبالعياةا!نصالحاولواشعراءفيهاظهرالتيالمرحلةوهي

رسالةتؤديملكيالجزائرابناءمنالخيرون(نشأهاشعبيةمدرسةكافتفطأثرينظلواولكنهمالاقلعلىالموضوعاتاختيارفيحدالىفوفقوا

وقد(الاسلاميةالشبيبةمدرسة)عليهااطلقواولهذاوثقافيةتربويةصبغويلوكونالجاهزةالتعابيرخلفهميجرجرونالسحيقبالماضي

العاملينرجالهاكألهـميختاراقالشيخمنالمصلحوناولئكرجافقدالزاهديوسعيداللقانيومحمدالغزالياحمدهولاءومنالافدهين

اشارةايةشعرهفينجدلاونعنالعيد.معمدفكانالثقافيالحقلفيبينالصراععنمديثادربهمفيسارمنوشعرشعرهمكيوجدنا

هذافييدللشاعركانفهلالظروفهذءاوالاختمارهذاالىمنميهابماالاجتماعيةللحياةووصفاوالفرنسيةالعربية:الثقافتين
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يسصر.لكيوؤوميتهللغتهالثقافيالاحتلال؟الاختيار

بهـ-،(حصت"إياكأأعينالىوافغارهوكبريائهباس.نهإنمتقلباتنهومنبربىفىالعيدمحمدجعإتالتيالاسبابعنالباحثيتساءلوقد

؟النصر:الواثقبايمانيناضلالرضىهذاكانفهلءا3س،نحتراثنيمناكئرالمدرسةهذهفيبالبقاء

يرار-!از،؟ماعنيبهاابخلاوبنإعغت!زمانرافاهـلنتئتكما؟لواؤع؟اخرىعوامللافاك3كانتاووحدهاالماديةالحياةضغطتحت

؟"ز-ىالىفلبجلمزعمنهاوانيرافخللحوادثانياتحى!ببعضس!عحينثذل!كصرإ.-دبكلالسؤاله!اعناجابالشاعران

ا(غ--ارسوتنموالجنىيطيبزاء-ررللجزا/زمانسيأ.نيللهموممجلبةبانهاوينتقدوذ؟،وظيغتهبازدراءينهامسوناصدؤاله

الث!رالىالعبدمحمدعادالجميلةار!غيرةادقيرية!زرهاحضانوفييفقهونلاالذينا!غارولاء23معوقهيضيعانماانهويزعمونوالاوجاع

نإوبهدوباررلإقيلبلنال!أمالهوجددأر!ريدا!!جرشاقهانب!دايرضىراضكلباشهالاصرقاءاولئكا!شاعراجابفقدعليهميلقىما

مهتذراجميعايجيبهمفقالىبفنهوالمعجصونوتلاميذه؟حطبهنح!.!اءلسيروونة!م!ف!اطآمالاالصغارتلالمجذهعاىيعلقوانهمهنتهعن

التيالمرربىةإلىرحلةلمكفيالىءص؟افيابجنوة!قيرقدكانبانهواومروقيوالأورطلأمالوطنعن!ودطلائع"نهموسيجعلالشعرعئه

-ءيوا!واحداهـ!عفا.بجدانثيرمنوجداالاخطاريارع9!مهاالمناضلىلىزعيم1والىدعوالشاءروالادربصقعالمهمنهـالخطيبوسيكون

وؤوضولقمدرفاستسلمازره.منوبرشمدجراحهرضى!هـرءطرور!ااو:يق.ولاذوذلك

:للقضاءامرهووجائعكلهاهموموؤصالىوارو!فتيازدروااصحابيجلأرى

ضائعالنشءمععمريماوتاللهضائعاالننشءمععمريزعمو(وقد

والاشعارا!-!واتعنونباءهـبررأمحزمىالمبواتثئولىطلا!ح!همللاسلاموتطلعبروو-كأإموالعايشعرعنيسروون

-،رللاخطاستهدكتطب،!فيرحاقىعناالخطص"ثدوعدلتثأ!حتالصبطائراديبومنهـمعصقعحاةهـالفكرخطيبفمنهم

ابلاؤدا!أالمتسليمسوىسلوىاجدملمارر!ورينفيهاوؤقدتوبداهـع.نرصيةالافيبدائهلفكىرهبالقوافيولوعومنهم

تلاو!ارأطيراجنوحزمنا4فارفتلذي9للصوموجمحتوف،ئعالجهادمجالاتفيلهؤائدلملجزائررعيمودهم

والقلوبشعراالاذانيملاكانا!ذيم!الحزينالطائرهذاعلىويرثألفبرظمحاوثميرعتريهاندونا"هنةهذهفيطويلاالشاءرمكثلقد

يهر!ولابرعبةيحسفلاالغناءالىوالاص!قاءالناسريهو"فطرباتكددالاثناءوفيهده.تقريباالثانيةالعالميةالحربقيامحنىزرقيةالى

فد(نهاولهالمترصديرنالصا!لديني!تء!كانهلويتسعاءلالنداء......

ازمةواعترتهاكللهكحابودنهجهادهيورروالممنورينبينهالجو

الموقعبالهـهـيرلولابالغناءيلتذلاعرتههوجاءعاصفةالىتعرضصوفيااتجاهابشعرهيتجهثمحبضارضمتجعلهحاداتأئياعليهاثرت

ليسجعايميللالكنليسجعثيةالحماميدعىاسفافيا:الاولينفيفيقولالاصد،شاءومنالمناسمن؟لهروبويخ!تار

مضثضعاالجناحمكسورفيسقطرضب"الصائدينبعضخافى..
ردخبستوكبظففخاباخيرسلناافيظننت

المرجصاالهـديليرلحرييعدلمبهالوثةالحوادثبعضمنالتاث؟موقيتهـر!همةبهـ-اشهصاقه!تءكم

الابياتهدههـهاهـةبقصبالكبرةالمناسباتاحدىفيقومهواست!لىتكذ:ماشائهمفيفحسبيكذبتلقد

ةا!تبتربياوتبتوجهـجمانحوكولميت

!-د؟برضاالجبالصدىاإجبالبنوالجبالنحن:يقولالاخرينوفي

دىار"ؤدالجبالقعلىقىر،دارسامهـئا!ناكضفاءليءالرفاقءلىء!ددتر!بقبربر-حنشأيوبين

الردىب-،فحلبهااستهاإنين!ااس!نهارزومناولنتفاء--!سابوااوفادء!-(ءصادقواان

أ)وال!قي(لاداقديمحلقاومضىالواكدة!رلتهمنالتماعوخم!وهكذا

داتية.لمصلمحةالاإضاصووولام!صدافن!فيي!خا"عولىلالانهم
ا)ضكلج!وامالماله1ظطير..-هـتاورفيقءاط!ب!ت!راحاسيسهيص!

وءنندهـ،اخرحيئوثازرحب"اوو،دىءرص!ين/بتع!دالغماصعينوهظارمالحاوالعودةارماص!هفئلوكءاى4تكرووص"ىالأدكلقىهذهعليهوتقمسو

.والمهدوءالبسطاءالناسوحبصافيةمجردةالطبيعةحبثبسكرة
يرالىماالعيدمحم!كان54911نووم!ر)ا)كبرىالو!ءبهةالثورةؤامت

ابرزيا"لااواكلوو،بالضبظندريلامدةر،1يفيقفالشاعل
اضطهاداتالىز*رضفدانه91ءهعامالصح،ؤةكفتوددبليلةعينؤي

ر-للأمكانايجد!له!رةكالىاسرىمرةفيوإز!اسقيهـحا!،تانةعنهلديرضاالتبالمعلوماتمنا-ننخلا?يمكنماوكلاثناءهااداه

لهـمعالترارةء،رلىيركونؤدوانهانتانيةالعالم!لأةال!حربمدةهناكبقي
(هـىنحارلىهاانهولاتحرقهو؟(دتاننبرانطارد.تهمارسعانولكنهيب

تتعدونتلالالاصاصطئعهاالتيالكثافاتحالتوقد.العاصمةعلىاوا)ثمعرقولىءنامسكؤدوانهرء،تم!ديح!رفونهاالذيناحوته

!ه!االموتي!ترءصدارة!ؤيمص!همعوفهدونبلالشاءرهذااخبار.الظروفهذهفينطمهمايشر3لىالاقل

.نترلمفكلالمدقيبراتعةالىدسربماحين(الى:.هـويرصى)مهمفةالىعادءفدكلوعلى

:وتأنرثقاقذهمدةبهاوبقيالجنوبوبساطةاثمالروعةبين.نجمعالتيالساحرة

لمونعلىنم2نح1!نستطيهعالع-!دباتنرهأمحمداقتيالدراسةانواعمنفدبانهبهواأتملينرفاؤهبعصصادثناوفدال!ربيةلمدهـرستهامديرا

هذهتفاصعيلفيندخلانوؤصل.و(تجاههأنت،جهفياثقافةاتاكثقاوت4الانسانفيشكايزدادجعلهالا!.د؟،?!وجفماءالحياةؤسوةمنعانى

ايعربر-يالطابعكانلثقافتها!حامالطابعاننقولاننحبالمواسة.ومعالعالمهذاديوالفضيلةوالحقالخيىرساوةتجقيقعلىقدرتهوفي

ا&رلي-يالوطنوفيخاصةبصفةالجزائرفيسا؟هـاكانالذيالقدإبميكاؤحوشموص34:ريائهفياست.ربلللعاصفةراسهيطظىءفلمدلك

اقرىاالكتا.نجبالمنشترةفيتتعدىأمتكناله!ليمالعربيفمراكزعامةبصفةجبه!ةوادتذاليةوعترلكيوالجحودالياسصبهة؟لاولى:جبهتينفي
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الانمانيممثلةفيالقديمالعربيالادبعلىدراسةامهاتكتبعكفولذلكاليهايضافوصرفنحومنوتذوقهفهمهووسائلن7المقرلتعليموالمدن

عصورهمفيالمربالشعراءكياروثواوين(لجاحظوبيانواليكاملويمكنالاوليةالرياضياتمننتكطءوربماو(لتارإغالمنطقمنقليل

الاسلاميومنوزهراوالنابغةالقيسامرأالجاهليفقراـمنالمختلفةتا-ثجانبالىتشملاذآني!ةالهشالهـراساتمن(لنوعهذانسميان

العباسيومن،ربيعةابيوابنوالفرزدقجررواالامويومن،حسانا.والةراءاتالحديثوالكلامو؟لاصولال!هفياخرىدراساتالفنون

موشحاتينسولمالعتاهيةواباواباتماموالبحتريوالمتنبيالمعري

فيالادبيالنثرمدالىسعلىالاطلاعئمزيمونالنود!ائعالاندلييناقىالمسجديةالدرا!تالىالكتا.نيبتلكمنعادةالطلبةوررقل

الاولىالدراساتمنومادةاسلوباوارقى؟وسعالغالبفيتكون
شعراالعيدلمحمدنقراحئنعجبلنهناومن؟لمتعاقبةرها

التحديدوجهوعلىوموضوعاقالباالثاريباء!اقمنجنورهعصبالحنقلحائزهاإشهدشهادة.علىبالح!صولىتعلبم،ممراحلينهونثم

وحافظاشوفيقرافقدالمعاعر*دبفياما.ارمباسيالعصرمنقنلاوفيتونىالازعرلى4اسابمنينتقلونالطلبةكأنمصرففيو؟لاتقان

بنهما-الشيهاوجهلاففاقكميوابالذاتبحافظقثرهوكطنوالرصافيفياماالقرويمينرهمدونمراكسوفيالزتونةجامعالىين!ون

فوتهوسا"للالشعبمنيستمدمنهماكلكاناذ؟د!اةا-لموبفيط--صباكيلائه"سجديةسات1ال!رعلىالاحتلالقضىفقدالجزائر

لشعرهنعرضحينالنقطةهذء(لىنعودولعلناشعرءوموضوعاتالاولىبدائيتهافيالكصابدراساتعلىالايبقو"نفس!اور(جد

.ومصاصر.الاجتماعيجمماالاغراب(لىالفرصلهماتيحتالذينالجزائريوناضطرولذلك

فيفلنقلاو(لشبيبةمهـمرسةوتوليهالريضونة؟لىذهابهوائناءبعضهمفكانبلال!مفيالاصتلالصاررهالذيالعربي؟لتعليمسبيل

مدلىسةجانبالىكانتويتذوقهالادبيدرسبدأالزيم!الومتشماولااغلبهـ!ولكنالهروريبنالىاضونوقيو!الاز!والى،نج!ب

..:منها:اسبابلمعدةقيونيالزيمتونةيومونكانوا-(لاولىالحربمنذ

المعاصرالعربيادبنافيجديدةاخرىمدرسةالتقليديةوركيقيهشودي

وفلسفتهاالمدرسةهذهمبادىءوكانتورفاقهجبرانملأرهـةوهييجدونهالااقيالماديةالمساعداتومنهامنهمال!يرالجامعهذاقرب

بهاويطثرالعربيالوطنبقيةالىتصلكماالجزالرالىتصلوانتاجها(لعربيالتعلإ؟انتشارانهامعاملوهوومنهاذادادتونسيغيرفي

ادطنابئاءمنالمعجمونبهايطئركما؟لجزائرمناسونالادباءاجاورة1اثرقيةالجهةفيايقسنطينةمقاطعةفياكثركانالاوني

.!....اذانمسيامتخلفةكانتفقدوالغربيةالوسطىالجزائربخلافلتونس
وهلسقتهومدرستهبجبرانتألرمنطليعهميالعيدمحمد.وكانالاحرين

التعيرو(سلوباللغةعلىوثورتهفنهفيبهنثراتينكرهو!نو(نهذافيالعيدمحمدساروقد.وهر؟نمقاطعةمنتلمساناستثنينا

(لحياةفيونظراتهعامةفلسفةفيالابهيأثرلمانهويزعمونثراشبراالمقق!ينمنكأرالذيابيهعلىاولافدرسوصفناهالذيالطريق

بمنرسةظثرءنتيجةالعيدمحمديتمردانالممكنمنكأنوقدوالاحياءالذينارجالاحدباعتبارهثهرةلهوكانتالقديمالنمطعلىالدينفي

واجتماعيةوراثيةلاسنابولكنومعاعرهفيميلهالشابيتمردكماالمهبروفي.عتهقةومن!"كأتاريخيةرواسبداتيةدءفرقالى/م!ون

القد!وجهفيالسلاحيرفعانمون(لهادىءباننماثراليدمحمداكالىكانتاذوالعريةالفقهفياصلاءرجالضلىالتعليمفيتوسعبسرة

واتباعها.ا!درسةهذهزعماءفعلكماوالقدماءقصدوحينالعربر!اتريخفجرمنذعروبتهافيعريقةالمدينةهذه

ا!!ةهذهخلالانهغرمركماستينمناكربهابقلمالزيتونة

هماووبامصاهدلم!عاصرلشاالمدسستينفكامل!تبهامنائكقلبملالصو!توحيمعبانهن،واسعةخبرةيكتسب(ىبالثقافةشغوفا(لذكاءمتوقدلشابيمكن

منوتشبعرراستهفياطالىالمئي(لقديميمعالميفنبانبدلاوافلمانهيعلموهوخعوصاوالتحه-لىالدوسغيرفياوقا""يقضيوالا

اثراقنفىاوباحدتأثرقدانهانكارهعلىويصرينكرفانه،احوائههـنانإفطاوتاميعودع؟4!مةهذءلاداءالاوارضهاها"يفارق

كنب)بسوىيمتر!ولاالبحثوهذابالدرسيالمعانىاومعينكاتبسنة!:فلربماعودتهويتظر"بهوإصف!يرافبهاباوراث

وقوتهالشعريةاغراضهم!نهاويستوحيالمعرفةمنهايستمدمصدرا(اللهخليفةالبا!مالدهوعليهايشرفالتيالزمرةفيوإهـخلالرساله

تتجاذهالكأسيدء)مدانمنمتعففاوحدهيقفانهويز3الروحيةولمالجزازرالىربمحينوحم!اللهـراسةبفرغول(العائلةلقبا

قوله.فيوذلكالايديالافثعرهووجمطئراهاعلىولدا!تيالطيبةألارضفيهـضفساجد

كا-لبآثاراففلملهمفقلتباحثاالكتبفينقبتهليقولون.ينتطرهالوطننالواجبوجدبلالكادحين-واهلهاالساحرةطببمتهامن

شاربعالفرشفهادييزاحمئيفضلة(لكاسمناشربفلموعفت.الثقافةبابوهو(بوابهاوسعءن(لوطنيا!قلدخلومنذئذ.

براغبلستللاسفارفاننراغباالعلمفيللاسفاركانومنيبقىانعرالشاالعيرلمحمدالخيرمنكانهلندريولسنا

رساربكلومنعلماتزودنيشارقكلمناللهكتبفحولياررساةتمارمنوإقطفاجملخرى1الىجميلةزهرةمنطلبقالمئتقل

ناصبالمراجعفيبحثكلوعنمعذلإطررسكلعنبهاغبتدخولهوانيطعمهاالتيالثمارالواناحدعليه.بفرضاندونيلذهما

بالكتابوالاقتدآءا!لرافتفاءمنالتناعريفهـمماذاندريلاانناوالحقلسئا؟ءليهاجدىكانالوصيد(لر"!قبسلاحهالحامي!المهركةالى

عينيهعلىيضعلم؟نهعلىنوافقهفقدالمحضالتقليدإهنيكانفاندخولهبرلمانالمؤمنينمنكانوانلهبالنسبة؟لافضلكانايهماندري

مجرديعنيكانواندليلبغبرالوحللطريق1فيويسرسوداءعصابةخاصبطابعشعرهطبعقدوصفناءالذيالمنحوعلىالحياةخضمالى

(لموضوعي*تفاقيادالثقافيالاشتراكنتيجةالخفيفوالا!باسالطئمر.الجزائرفيالعربيبالواقعوصلتهشعرهعنالحدلثحينسنذكره

.الانكارفيتغالىم،ماعليهنوافقهاننستطيعمالادهذالهمنحهالذيالسلاحوانالدراسةمننهمهيشبعلمانهواحس

اقتصرنااننالوالاصالةعنهتنفيلانكافيةالسابقةالابياتولعل(لثقافةمعركةخوضمنيمكنهلاثانياالزيتونةوجامعاولاابيهتاب3

كدليل.عليهابردوفيبالمعرفةيعتزجيلوبينبالفكريدينعصرفيبالذاتوالادب

سعداللهالقاسيممابو.فضل1عهدالىيتطدع
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!هلم-!أثرهـءسص-صص.،أمصطل-حضييم--هح!.ا.ع!لمع!س--!حطس---حى-آكا..--5
..قيصتم!------ص-!ر

لرممنىل!ى!بنرجمبز-.(-.ا.------.-.-ص

-ه

002هم!حيه!!ى

اتزعتمث،الض!اءا.طتنىواناهـل!بسيترتفارسريريمنو.!ضتجهـلمرهاعلىوارتسمت،الغرفةالىالفجرخيوطتسللتحينما

ار!ءوررأ!ها!برانبووقفتالناربصتالىالطلقاتوسقتالبندقية.الجدارعلىمعلقةالصيدبندقيةبامعانشاهدت،الصبحبانبلاحتنذر

الناصسطا!فسيحجب!ينهاالىافيدقيةفوهةمصوباالذهبكببشعرهاالتيالم؟سفةلملحالةنهائيحدوضعفيافكرليننيطيلةساهراكنت

.(حتراقفي"قبلتماكثيراالذينومفيتغطملكزوجتيوكانت.الضاسبينسمعتياليهاوصلت

واخذ"؟ساقايواختالجتيدايارتمجفص..الزنادعلىاضغ!انقبل.النافدةقبالةسريرهافيترقدكانت0.عنيببعيدةليمستوهيعميق

ارزكدناث!،اكمجوحفءف،شبهحقجمفافتحدثانطالبالب!تغربانؤد؟مليإ؟كدشيءكلكان،الانحاءجميعهمنالديكةصميحاتوتطلت

ؤإنجت!مد!ءن!ءيتميبزبامكانييرهدولمعينياءامفصماوةوظهـرتفر(ئصيذلسككانالظلامجنحت!تتممااذاالقتلبانجزمتوقد،النهار

هـ2خضراطولانجةاريكةعلىوارتميتالقوىخهـائر..افكركنت!كذا..شروالتللخفيةار!

..رولداخايؤبنتعيءوبدأ،صدريفىاثسؤحاانوارعجاتنتماث،فيهاتزوجتالتيالبلدة.نلكعنبيى.دا،المصيففيذلكحدتق

اننيرقيولاورهاحدونأسمحتانحيواذكر.جءإنانك..جبمانانكنفسهساعن!روحالمكانهدادزوبخيجئت(!شمهـرعن)نجولىمافيغذ

المشاصلف،تإنواعنضىبخاطريوكلرت.حىهبيةاكلراضا!بئتهاسببت.بهوووتهاممابكثيرحنثيجراءمنعانتمابعضتناسيعلىرلاحملها

حنثي3راذما!ا!الوحصدمصعخهـ،كانوؤد،صيا"خاسماءويغاءتالضيجميل،ومنزلصببرةسيارة1ءتنرحولخ!تهاانيومالحديثجرىقلقد

صيد.ث!قصبئلنفسيولثرائيبوعودي،مجاءلةذلكبكلوعدتز.رواحسبئي.ذلكاشبهو.ماقخوواثاث

ارةاهدهفيولكننيالعزيرمةجددتثمللمضصاكلالخمم!ءمةهذهتذكرت.ء؟وسطة،حياةتيسرالتيالعاد.لةالمطاليبالامنهاحققلمذلكانالا

عينيهاوجمالوج،ها"ت(رةواسهاشفترقةبانوشعرت،بجمالىهاتأثرت(قتنيتالنيمرةداتو-رث.بطباءيتتعلقنفسيةلامورذلكن13وةع

ليماءلهفياغضباولكن.الضضسبكابوسنفسيعن(زاحتقرصغر!منذكنتفقد،12عياربرونينكطرازصيدبندقيةرنفسي

ناالىخحقرجلاننيقالتمافكببرا،ؤ،سب"ملككانتفقد،نجقعىامتعاشياعتبرتبلذلكتصديلمملكولكن،الصيدبرياضةمغرما

وهالبرودوكان.متوحترلاننيوالكهوفالجبالفيابعيراعيتنىشىءكلى"نسأحرمهااؤئيوحسبت،اشعرهااندونبالحياةنفسي

لقد،تراتالمهاهذهزت!يجةكانتماذاولكن.بهاقاباهاسلاحامضىدعماتجدكانتوقد.ضديحجةوجدتذلكاجلمن.ناعمباسلوب

الضدخبئبعادةاخذتانهـابالامروزادتالح""هـبلعرضبنصائحيفربتشص!كانتله!لاءبالنسبةوهي،وعمتهاالعانسينواختيهاامهاءنيقويا

عنهاوبرب!ريالمزعومةهمومهارقاسمهاخليلالنفسهااتخذتانبعد-.يطاقلاجحيمااصبحتمعيالحياةباناماميلتقولالكافيةالشجاعة

تثنينيانانتقادازهاتتطعفلمناحيتيمناما-المصطنعةاحزانهامشاعريكانتفقد،ا!خشصارمنشيءفيالاحداثتلكتذكرت

!بىااررمتاننيالامرفيزدتبل،دالصفنونا.نقانفيعزءيع!القرادذلكيركنولمالجرائمركاب1حالاتمنحالةفيللدءولمضحفزة

ذلك.انسبهوماوالارانبالثعالبلمطاردةسلوق!بازوجتيانمنايقنتانبعدالااقررهلماننيبل،بمكاناهـهولةمن

ح!نىاثممسىاتشرقته،دماوانهمعقودةزالتماالمشه(ةاناحسم!ستم!ااولذلكحث."رصين"اسمهالحالميسورشابمعخا."ضي

فلاضغط"نفسيفيفقلت.رصينمغاز!ةفيصنعت!االىملكتعودسيارتهفيجانبه(لىالناسمنكثبرشاهد!،..المدينةفيحث

انني...القدرة"ظو-مبراجزعاا!عضلاتيابملفلنذلكانالزنادعلىبعض!،وادعت،سيئمائيافيلمامعهحضرتانهااخرونزعمثم،الظاصة

الاجو!ةمونرءمهباوجدتواحسبني"الموتالىالجسدبهذاسأتبرعز/ارةؤ،بانهااوهم!نهثيانبعدثصيرةرحلةفيمعهساورتانهاالنساء

عصبؤيؤكات،لفسيفبىا!مرموارنةفيها-،ولتالتيالمقنعة.جدتها

شاخلادا،الشرؤطعندفاعاالموتالىزوجخيجسدع!اتنازلانني"ةصمبر!علىوانصبتالاهـقبهاانطلقتال!سائعاتمنكثبروهناك

"..ا!ج"ماعئيالعرفمعوتمثمياالوجدانيللقلقوابعاداللسكينة.القتلقرآراتح،دفيعزوفيوكوئت

سقطتا!طلاقاعتؤمتولما.العارغسلقررتالاعتباراتتلكبواسطةالمصبةطالقتبعنارهـينقن،الصورةبهذهكانالامرودت

بندقية،طلقةحمبتهاوضاءةصوتوسمعت.عميقةليستغيبوبةفيلم-ومكا،/قفواخر،قبالتئاصكنالئفسهواتخذالصغرةبسيارته

.الارضعلىوقوعيبسمببصدرتانهاعرفتصحوتلماولكنني،العنعماقا!؟نههابرفهملامحادثةملكفهحادنمسكنهئافذةفس!صاء،

من-ذلكلان،ملكءنعوضارصيناقتلانلحظاتبعدقررتوووص15شعرخصلةبرفعكللكعليهوةاردبيدهشعرهيصقلتارةفهو

قربيملكبقبيترصينذهبمافاذا،ربحااكثر-ا!قتصادبةالناصيةهز،وهى،ا!ع:ةاريششءصهامقبلاوجههعلىالمنشمفةبرطرحاصرىتارة

بقوتيوالاعجابوالتعظ!يمالتقديرما؟هابعيناليوتنظرجانبيترهبالا!داثتلكءلابربريمنارىكنت.عذبةابضسامةلهفر!ذلك

عليها0غيرتيوعمق.صللقضنىخيرزعميفيوذلد.ملدمنال!نخلصعلىاجمعتصةى
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رءصينافثتوهكذا.هتهئانسبىوكأنهراجعالفيإثمققطامتارعدةخممنخرالرذإلم،خلفهاختفيمكاناقاصد؟المتزاعمنانخرجت

بحيتشديدادنواالبندقتهفوهثمندناانهالعلممع،المحلهعالموتمكالشجراغصانخكلاللإندهيةماسورةومددقثانبطححت،الدجابد

2*جؤءرالذيماوقتئذادريولا.اصرلحهانيقتضيكانالواجبانيجيشماانفذلانا-تعدادعلىنفسيوجمتواحسبنبى،اليابسة

خاطبتاننيواذكرالدافئةوالسعادةوالغبطةالفرحمنثرةيرضأبيعنفسينفسيفيهاتففالذلكعلىوبناء.مثاليةاخلاقببةنوازعمنلغسيفي

نابدهطالحتاقاحلىمامعن،1انظر..القدر.؟لابداز)ء..نفسبمهنالرفلتسمعنياقيامخىبمننمتاأتقومانك":مثإلإمدقيمتدات

اماموانتثرت"..اليتنانثابتهادىءالاناننيجرإمكالمرءيهإتكبلهامتحمسللفكرثمخلعىانحإالتاريخولقلند،زثنبكمنتثمعيرفبإ

..الماضيالشتاءفيقراتهمالذينالاجتماعيينالمؤلمفينكتبصورناظريسكتماوسرعان"الاخلاقحبمنوافرارععيدايملكزالمارجلكأي

ا!تقلبدبرلمةالاخلاقنظر؟تمتكيمانقضواالذينالعمالقةاولئك.نخيلتاخاطبجعلنيماكلامهمناستنتجت،ولكننيالمجانياغرالهعنالهاتف

كنتمافثميعهناورننطوك،ةالمترددلنفسيمفطالوالفمفيووجدتاليهبمدبنيضامرهونقنلقفحإفافتحاااكلوعلى"كالكلانذسةا

..ان!(فقطنيمخلصةمفككانت/برز)افكارهمفيهدفماخنيعااراهبهاكنعفدوسطحلفإفناك،كصتالإهحهاستعحهحإفايابندقهتي

.(نسلاميحبون(نهم..فلاسفةالحقميوالسيرنللدرمعاندقعنعاجزالحقتقذثيلاننلإوالاتمروالذلهإبرضا

تمدإصىدج،رإاتيرأيهإ،الهتيتخطكءناوراجعافثاردتوحينماواخرا"اللدرلوقانكراننيلدرزهنذإهبالستفانا،ركابهقرفي

دجاجاتعدةابتاعقدكأنهذاورصين.رعيندجاجاتمعاوقاقي،ت2شعيرتنقيةبغيةالنقيالهواءيستنسقمنسيريش!..رصينظهر

!د4هنامقيمانه!النا!ليو!-مالمصيففدممنذ"غورنلي"نوعمنوردةلقطفوهو،طويلاسيعيشىانهيحسبالمسكينذلكان..رئتيه

.ا،طيفءاوامرعلىبناءطازفتانهئاالبيمضل!ناول.عبرهاننشم

درنرصيهندجاجاتبينكانحيث،الاختلاطهدامحاظنيمالش!دوزوجىبصورةعي!نيامامبرزتالزنادعلىأضغطانوقبلاخرىومرة

الذيالدرناما..مهـيمنةحادةشخصيةوذومتمورانهيثدو..عالوعندئذ،نفقاتلجدولبصورةمقترنا(لمرةهذءوجههانيوبدا،ملك

نف!ه؟لوقتفي!ياوحمطان!الا،رءدوبا،جياناليبدافقد(منظكلوسكلنئ،سعادتيوهدرتسمعتيانفقتبواسطتهاائنينفسيفياكدت

مهـنهتووفتيمه.ديكبانهلاخننفتميزانتةبكتلةرصينضمبرقفيقردهانتظر(لخقادالايرهنثكلاتلا

حقالسمصيانوا)منت،الضميربيقظةوقتئذشعرتاننيواذ،رهذهصمورتهافان؟كنومهما،الاختلكلاشدنفسيفي،*خلا!

متعصبدجعيرجل؟ل.بفكركماافكرواخذت،الوحلفياصبحثتكنلمحيثالاولىلياليمناذكر؟ت0.جميلةذكرياتمهـخيلتيالىاعادت

الدفاعسبيلفييهأنهمررقانفسهذاتمنيئ؟،توهوعمرهيعيشتثمرلانقابلةحياتناكانت..ب!رحياتنافياظافرهاانشبتقدامها

ققد،اظكهيإالطنمىقلبإاكوفإاكقررت.المجتمعفيمركزءءن،بثافكبىنهرمجرلنقيصثيرقجمهثثساقيذتسيركمفثتسىثملرهث

التواطوميلرونالانسانفيوجودااقدموالكرامةالعزةانعرفتفيهاسكبن،جدتهااخضوضىوعمتهاالعانسينواختيهاامهاولكن

ثمر(عاةاليهسدرقبفتعلى(لابلاءمنبالصيانةاحبإوانكمف،وافلامبفلاةالانتقفلثعصرسببهثالتيالنقسهذالعقدبإميعغإفعطنها(حذثعهثإ

والعار،بالذليريإفثبنفءهناككانواذا.الركبفتتلكءنيتفهإزمااننصيبقيهالبإكيكنلمجد،لنقحتاقعمرهثتاخمرفيأننهدهنحتث

وظثمتيتيإفتهاصههاقةصهلتطيبعيكحالكانهءلىبالطزقويقبلونالتشولنثبتنهااقيطلأإاننيثلعلمحبذتعلمالازكانتدثد.فلكثذر

اكونفنارنىلنفانني،المهـهنتمعمندفطذةمكروهةكتتحتىوجور..لينالالإلافىدمثمرن"النإبذقبلقاليإكما"لاننيثلحيثقعنهها

ظالررهإ.وقهتنئيإاناس،لهمجتميإفيسيعههدالكقالجبفنذلكحتىزونجنفعلىابإةربفعةتمفيكادتماانهكر.مهفأإ..مطيع

المجتمعسلامبان/يؤمنالذيالخصالالكريمالشهمالرجلذلكاكونيرم!نولاوطويلةمعقدةانفهاحشرةمسألةان،انفهاتحشرراحت

الخوفطر.هإخلودالنفس-للأزمنهخانمنقر؟ءحكلتركرحتزكجتيعائفذمطالبذبانثلقلإلهيمكبلثنهثلاتصمتثهث

رهبنلطلثةفدئإتالزنادعلىضكطهت(لانفصافنمنالحدهكاعئد،ننسهفرقتثبنمثللشر(ءمينيرقم،ولكنني)ثوبلقطر(زمنستثرق

ماوسرعايإ..مدفيإطلقكانهاظننت..عنرفقطفلككأنت..الأرجاءتجرفهمنمث!طحراتيطيثذاذهبافإاردتومالإكبخإنثءبانفهنحسست

رائحةشممت..الامورتب!بنتماسرعانولكننيبالفنىسعورداهمني(حققكلاناريدكنت.لهالائهايةالتيدغائبهـ!موجاتمنعاتيةموجة

الدنرنحلظالا..وهناكهنةتبعثرتولدنلدجازاترأنتثمالبفرودفيوحاولت،؟مرنيمنهنانيكوبإاقابثهوقتبثرأدتيولكن..طي

ئمبإولاانه)ولنتففرحت.مكثنهظلفقد(كخركني)نوءمم*نمفصطثناببالنكيالاختلالىهناسر..السرثكتططانثلقترقتفك

لمجبئيباملأشهدمئهواقتربتالاشواربيننفسيواقحمت..(ينزف!وعمهاالعانسينواختيهاوامههـا..ملكجاهلابقيتفقد،(فلحلمولكنني

ثممنينفرخىبىثماالمذكور(لدفيولكنالارضعلىسيقعكيفمافكمرا،حله؟سننطعلملغزاليبالنسبةجميعاكن..جدتهاواخت

طدندةرءرذفإسدهمفيوسرت.نلكمححبنتبنتقطوجعلابتعدالثقفبوكأنهننييظهرنماكنمثوظمرث،الملاكلذوكأننإنلييظأإسةكك

حانتخىفشةالاهىوما..انننصبقدراسيشعرانو؟حسستالتعرفاتارتفتانالىطويلاردحامتجمدةلثمبهالحالةوبقيت..

وقدامنكهالذلالديكفصثادددإالدئإاجاههذتمييإنلىاثتفكنكمنياننينلحظحسشمنوممان،لنالكمالياتالسلععنالمثروطهفلجمركهه

هدهما.اخطأههالطلككانفعرفت..سكطرذعحصذخلطوققتوهكنث.بومينذبيتثلص!بندكهه؟بتعت

فلمسكينفلديكاحمهتثنحنتتحهنمفالبكلءالىبحثفثةلننيشعرتبموفكزتتلةىملطعثئلقوراثيوخلفت،البالمطمذنثلزمركههنلتعرقات

فقد..نفسيزمام(مسكتولكنني،منهذنبدونحتفهلقيالذيالعائلةان...ابنتهاعلىاللهفرضهاالتيالتعاسةهوضوع..جديد

رولموثلطثقذصفإثنويبدو-رصينالىتنظرنافكتهاممملششفهدت.سلبتاهثبعهطكجت

ويقبلالمنشفةوجههعلىيطرحوصينشنهدتكما-نلإظهفالكقأترةثمحقبتالتي(لتثفه!ذالحك(ثبنيهطكبلاسأتنكركنت

!لىكرحمندبهـد.الاعتباريشخصهابصدعلىاصبححتىاقتربرصينولكن،الجمركيةالتعرفات؟رقفاع
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!ىثرفى-8-=--ءحير
ء--.اس.5.حصر!لرححا

-ا---حي! بتدص!فزلهلؤب-ع!

؟بم----ب؟-!-:---------خ-!-خ3----.ألعظيمةالشاعريةبنرشيءكلقبلنفرقانيجب

ل!"+:!------!!+قي+!-جم!كهو!--+؟!وقعالذيالخ!فيئفعلئلا،الحياةفياتجلههاب!بنو

؟-ا----"-بمب!ثر!بر-بس؟-يوم،قرببرمعنمندأقعيةالوألمدرسكادباءمنكتنيرآ!يه

!---ز+7!؟كا!؟.!الآ--+كا!40--!!فىمتيتمعهمعبلموقمهم!"يحمعوهنأوالتمصاءريتبهعوركائوا

-خ*!-م...---ث-!-ء!-.-.عنهاترمعهاوبيئت4عنولتعبتبه،وكعبه

!-ش-ب:--7.ط..!-ج!7أفي--فئ،بهيليمباللييالمكانفيونحمعه،الاديعبنمصفابهنب!

----س-يم---؟-لمإإ3القاءفيوالجور،التقديرفيالتعسمفعننبتعدوبهذا

ح!+-.--خ-ء-؟-خ؟-ط!!!ك!-ة--"-------.--زاويةص5الاديبالىينظرونالذين!ؤلاءولول،ألاحكام

.:ء.-24،خ-فى!!!كأ.+----:*فيكهيم+بعنعمرسبعر!ععهنرباالةنينالتأعبماءعنيحشلفونلاخاضا

"-ث-++-".----ء----لتهتكتهعبكالضحاكبتبوالحسيننواسوابعبربيمذابعن

-"+."-!في---عبقريحة،تنبمدلاعبهنريأنهكاوتباءأنناسهمين،وفعمعنرهة

ى!قصائدمن""الأنننقياتفينأأالعهملتبكبن.بنغر.لا

يدلنلانعقيملا،التبأنحقوأعفادتبالعمالتبالمأأهبالمتبأفاوقد،تبيبأيتبعبن،الفاأقلعبممرية1شاعروشوفي

الظنموفلان،ألاجتماسناوالحماسمنللسماعهبعأنباقعلىمتبفمنهم،عبالدرأسأابالبحثحهينمنذالاتنباءتناوله

لجهب.وفرنتبا،اليباوجبتهالتىهي،واأنأسباسبإبتبتلثبلعأب،فحقلهعبعاحدظلمهمعننعبمنبهم،وقدرهانصفه

اجال،اهذافيقيمتهـا!و!سيشهاثعرطبيعةانثمامتهمنموقفهحوليدوروشعاعريتهحياتهفيالابحاث

لنهعتطيهنونفسهأنهقفيتنبفباايهببمأنوماسبفهناكامصاتبعمائتبفيعنهتبالبمينبق،.حرفيمنهألانريبنب

فيثصانا.حنمهومما،وأمتهأفبهلأقدمأقادر4يسأنتبانفان،يكعنفلماممشرفافيتفعنمعبقحماكانءرسولالعرمه

السامقئب،الصقربي!بنهيم،الاسبابهأأهلهتوفتبتقدفيمبنبحدتبلثف،ذاتهافيتنقاتبلتنالننعميبهأثععاعريتنب

وقتفيالقاهنمةشنمارعبسياوأتمثمهق،الوتبافألتبالنعمأأ.تباتبتتباسموها

منالعاليةالطبقةءلىوقفماالسيارةعلىفيهللحصولكانواوضعنا،الكبيرللشماعرحبنامنتجردنااذأانناوالحق

مدأىالىأبنققيينحعكانيمكنكانذلكتبهـعن،النالعتمألأقتقالنباننمفينبلتبالهمحب،التبائماقياتمتنعبايدينابين

هكانهلنم،كلههكارغمصفنبفهالىتبينضهن،شمبهتتناتبتقكقأيقحمائدتبأينا،يتبعاههاوالنقحمهحجنبم

جمعالشاعرولكن،وألهدوءالملايسنةلاوالصخبالعنفتصلانيمكنلاهذامعولكنها،القبيلهذأمنمؤضوعات

ومترفا،ناحيةمنلينفهو،نفسهفيالخ!صيصتينوسموهالاشتراكيونبهنادىالذيألادبمنالنوعذلكالى

.ارتمناهمأتب"ساتمتتمبتبتهعفان"بهناتبتأالةنتامالنتبعاتب"تناقعيل"

نأاحمماذ،تعلماتهرونكثيرفيهلأالينهتنفللماوقدفلسفتهاعمارنعلتمتبأقامه،"الالتزأماتنسب"تنسماه

المثبف،!تنائيا،القققتنبمبنا،وفمناهادئانتياتنحتب.بتماعثبفالتتبلتبراتبتنية1

قاهم،الهادعلىعنثنن،بالمماهماهابفاذأانستمبسبالتتمالاتببيأنألاحسطنبأمانمعتنأالابتماتباتنتنناتبافاا

داباالواتابنواتنفملنقابرفأبالحبفاطلبواقصائدعتقالعمقننفتمانأصققننا،القتبعنتفتنيتنمعتناليننأ

الحكملنهلأهاعنبااللأأتقثأاوحمياستففلةكفيمتبتقتمعهلينبتبتبالتتمتلتأ،تنتبقعب

معتدبمنفالهبطالبتحمدبرفأبالحبنأطلننفنبايدقبيكتقلمالححأنالدناحتباتنهةأاتبمعنتم،اعيتماعى

لم"انهعمبفوا،ألطبيملنهلأهناقبفمنهلمهبلكده،الوأقأنحميعنالنمنافةنتن!متبتمعتنتبلا،عميبياحسارمعتم

ينهضولم،قطللادبفيعنيفبتجديدالناسيوأجهفيردل،عارضةوظروفا،طارئةمناسبلتيجاريكانوانمما

نقادهيلقىأنعلىيجرإؤلمبل،نقادهمنزاقدلخصومةالذيالشعووبهايشسعراندونوألهامهاوحيهامنشعره

ولكنهيلقاهملا،الاراقمكلمامل"يعاملهمكانوانما،بالعتب.الالتزامشماعرمني!طلب
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بحخ!امه،مناصرتهعنعجزحينبلسمانهالاسلاميناصر")1(اليدباطرل!خلفمنيأخذهم

بدلحسلهذأ،الربهثيربنناكثير.بتهلفكراموفخرقيفىصعيدعرصرهذداليساقفصهبموتذكرنا،وترفهلينهجانبالىالداورةوهذه

:قول"فىالشاعرعند،عنهمالطويلوبصمته،"برشلونه"الىالانكليزنفاهيوم

..لا،العجوزامهعنوابعده،وطنهمنحرمهالذيكأن

ينظمهـ!مادلاسالدشظمتنهارهشيتدوالبالودة!مالا!الالىيدعوم!ا!ما"فيليسأواهجاءيستحق

ومإ-ءحضرؤلمو،نفسمهعنيكضمفانولإجلفكانه.والثورة

بالنتمعوولكن،والحديدبالدمغمادهخاضلماالبطولةتوجيههفيالمنفىأثرعنكتبماكلانيستضبحهنلومن

والبلأغة.منفياثنلياهفييحملانملوالعروبةالشعبنحو

تلحكوالقوميالوطنيشوقيشعرفييدخاخرقدلمنفاهالمخراناستطيعولا،الحقيقةرونوقهليلا،التجوز

قيلتوقد،الديوأنمنألثالثخالجزءتشغلالتيالمراثىفيالحريةلهواتاح،اسارهاطلقانهالانفسهفياثرا

وبرزت،وادباءوزعماءوقوادوزراءورلمنخصهرصالاتفي،الخصيبةوالشاعرية،ألرائعبالنظم"المناسبات"تناول

تحملناأنأعجزولكنها،والوطنيةالقوميةمنعناصرفيها.نمودوليهحدةفيهش!عورايلبسهأندون

،ويوجهألخثمعبيخررمالذيلكمو--وررزعضلبرهالمدنوعافىن،مةااستطعنا،صوعالموهذافيقيشوننصفالئاردناواذأ
منالسباتاش!عاردوأفعهامنو....س"

على،بالامحسهجاهءناليومأثاسريرثيفقد،غيرليخسالتيوالبيئهبملمحيهعاشالديللعصرالمرابالهلنعخهان

حائيته""فيه!اهاذ،ص-طنالنترلفورفعلرولم01،النفوسفيالثائعالقلقتعكسمرآة..ؤ!اترءرع

..."حرعركثيرةاتجاهاتبينوالمتذبرب،الناسفيفنت!ةالمتدوالحبر

-ححححرس!-حح!-!ور*-ص-ررواضحالفرقانواظن،والنهضة2الا؟ضقالعصهوربهاتتسم

-!وبين،سبيلهولىللشعبخادماالادبيكونانبين

عنه.وصورة،لهمراة.بكونان
!رمبمييروتدارالرراصخ

--صصو-يهماعصرهخصاليجمعشوفيانذعرفانويكفيئ
عوجم!م!سيمراثحهوهجا،اليهدعلثمبالحجلها.جمفقك،الضخمدبوأنه

!ب!صك!+"المعروفةدفشواي""حادثةعنوسكت،مدحهمثماللانكليز
مديحبينشعرهوتردد،ذكراهافيسنهبعدفيهمانظمثم

كل:فهنسيالقصرفيوارتبطخ،الخديويومديحالاتراك
ابم!يراهـهـيص:!يرلىاهـجمهتتراءىزالتطصورتهولكنتركهثم،سياستهال!شسيء

قيصحواج!رج.عينهاملموتتلامح،له

.-شو!يديهعاشالذيالعصرتاريحفينظرتوادأ

-..:.....---ة.7.وتصبغ،النفوسلىاعشاشهاتتخدالسمم!اتهدهرايت

:ا!مرفالدتاصسالمحمع!كالقصم!.-ش..-خ..-.--صصالىيميلواأنربنالناسكانفقد،بصبغتهاالقلوب

---\..---:-.-.-لم-(11بين..قديمهمعلىيحافظواانوبينالجديدةالدعوات

8،فى6،-لإة%ة--.-."صنتغعصة6؟7ءةوبين،الاسلاميةاوالخهـلالهالاترالثلواءبرصعيئادواان

ص!لألىانبين،الاوووبيةوالحضارةالانكليزالاغرأءيسدتجيجوأأن

رضنى!!لهطتسلرلحصجمى!ه!ير!رع!رعزصوركأرلالى..فالعصر،حجابهاعلىيبقواأنوبينالمرأةسفوررشمجعوا-

-...-ء"ا-ص-،.ا-...!يكنفلم،ششومشاربمداهبوعصر،ؤلقعصرأدن

...:::..إءاء"ااأأ11!إم%أء.،العربيوألتركي،التقدمىالرجعيفينفويلدأريباعر

:للتاباثف!فىفزألما00اا!إإأ!إاالأأ،أ!؟إأأ"بخإا"أا"إلالا.المتسامحالمتعصب!

لفحرفشثيخا..."الملاأأالملأاإإأ%إا"إلأإءاا"إ.،!الألأأ!اإأإ،1أإا10

ط!نجات0.إ........اإإإاااألم"إاءإ"ا11اإأااأ!اءإاااإأ"إااا"األحوادثحولميشوقصلئدلمحينلمحهااحرىملاحظة

ت!اكسيح"دبنلإساااإاا!ااإ"اء"إ/1ا"إء""اأا!!إ-دونويصفها،عئهابميدايفداانههي،والقومعية-"الوطن

س!ا-ي!كة!9ا!!ىاااإءاااأ!ااأأإاا%اإا!أإا؟ا"إ1111-ح!ء،عليهاوالقوامابطالهمايشاركاوتهماحملدييمعمسأن

!ثا%ل!?طصجماتءفئاا"إإءا."انلكتفىالذي)؟(ثابتبنحسانيمثللنأرادوكانه
لرقز-ااغاكا-(ا،1إالأءاءعص!ى

!ا!-سضسرا!ضهةىكةمئورر!،عميقةعقيدةعنيصدرحسانكانفقداثسعرينل!نمع.الفارفى)3(
الماله.الط!عه391عى.حسيلطه.وسو!بمحا!ط)1(

صبيي!جمىئئخؤ-

.-ا.ا-.اا--8الابطالاحداحيانالفسهويصور
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؟-عولوالثبهـالتعمبمالافتتاحيةهذهؤبافتجد:اشهيرة

وتدلك،القومماساةلكتهسوروأحدةجزئيةافتطالعك

؟.ر،قولثورورأأدثبال-ويرثمعرأتأستطماعالشماعرانءلىالاؤ-راحكلمار!بينولعيتنواحرجعالعررر!(نحاز-يعادلت

كاصتهاثفيحىالمش!ذاتححوعرالتطق!حيدةانؤعوالوا:ؤب"ؤ!ور-ور

بجازجه،وضعتفادأ،وهزالهماالعاطغةسطحبةالىوز-!يربالراحدونهيدافعغزلد!ابزالنبيهـردرزاوا"بلا

عاز-ىمنبينالفرقلكإ،حألسوريين-عرأءالنتقح!،ئد..

ذهـلمثعلىمثالاوحذ،فتعالاأافتعلهارونوبينأكجربرةالجراحرصدلهممدوايومجرا!"ا-صلمينااشووىبرالامى!

:برقولحيثالزركليحبهـالدبنقحديدةن5قطعةفيشوتدفع"4مناسب"وورهوته،يصوتألرسينولهـبر

رهدأيفتتحهامطولةبفصيدة!يرزيه،!يهأ)شعرقولالى

نت!-،ريالنيررخبنواديوشعاردياريارو؟ل!د!اهليالاهل:ابت

اريلشمفشفار!اوا!،لدجمماجنباتهافيالمهراقالدمانهانئى!71الا!ابوفيهـاقامما"موارس!ماءألار!افييك

بالسهطرحلما،الهوىضحكبهمضاحكةالسمارامجالصى:1!عالرليراق!و!داي!-ورهأنبلجثلازجصيا

،رالافدواثرللقصورومارباتهـ!انواعما(لقصورام

رر-إر!ب!ددلا،!ا!كفيهو،نعيمهاولاحيساة،العياةامنائموهـ!وائفاللأقهموزادن.رقظاا-،سىاا!ف!كالءاذت

..هـصادمقبلكل!رب-يقفهلمءلمبم--"غا"!ت.ور-وففحى-!ا
لك.دبعداماد

الدراهمونقلألاكففينقلتوش!-؟بى"كل-،لكءندائدا

ا!ذىأالححدكش"ى،اييمح!عضهالاحبسهمسصرفمهلبحبلثمولححئة"ن..لاتلمح،العربيهالثوراتبهاوصرو!التيأ)وو!،ئدحتى

..:..-.-......!يعاأخذزفادا،الشفاذةالعمينهأو،،ججةالمشالور،طةةؤجهها

وز-ن،اهـ-وراددإ"لبور!دمويشعىوطنهسبيلفييضحييرحمد"!التعه-مرونضربافيهااحش،،تدءث!يف-دز"

فيالقاوو،التبالمطولةهمزيرخهفيالحب!ذاعنددزا!س!51!امتقفكجزئياتثمةفليس،روثصابرهةحادثةكلعلى

(حروألا!س!ر)حىتجفنعقدمنفى14آلذىلذيلةفىلمحتنتحعركذلك،ههناكترريهاألتيالمأثماماموزةصعك.فرن--،وحشية

هـ........علىادلوهل،ألربوع!بئتحدثهاالتبر،ار!يبهأوالمجازر

اًطم!حىؤكد،لهثازجةاماليجعلهاحتى،ذص!رالىالتوامه:الشاعرقولمنهذا
عودته.قبيل،

فمادمشسق؟يكفكفلاودمعار!برلىصبامنسلام
وهماليزايرلهتالدارذيفيانتولاساعةمصرخاطريمنبرحت....

سلمىالىوجنحاسع!دىالىفجنحاالهبممااهتززتالليلجننياذايد!وصفعنالررء!لوالفوافيالراعةومعثوه

يشق.بماالوليسمععلىتوالت؟نباءاللهلحاها

فيوردماالحنينلهذأألشعريةصورهاجمليكونوقدصدلىوهيادخرافةمنتخالفيهاالاحداثدروعةتكاد

قوله:فيوذلك،زيدونأبنبهاء،رضالتبىالنضيدة

تسمقينابالكافودالخلدرونعينمقةعلىاغضتوانمصرلكن

رواقمناقامتحافا.نهاوحولتمائمناوفتجوانبهاعلى

امافيخافيهاانستواربعماربنافيهامرحتملاعبكطببرانثئأ؟ن

ماعر.ألنت،تجعلفةصرذاتيةالاالشمعرهذافيليسو)كن

بيت"مناقام(جبثالى،ألحبيبوطنهالىالعودةيتمنى

،والمعجبونالحبونفيهااليهيجتمع،،ءهانىأبنكرمة"سارتربوللجانالجزئرفيعارنا

بهز،دىالذيتزامالالبشعرياتنارعنبعيدبهذاوهو

ألاشتراكيين.اعقابفي"سارتر"-

البحث،هذامطلعفيرأيباهكناه،الىنعودواخيرا.اليغلهنريالجلادوى

،وتصورهالقلقعهمجتهتعكسمراةكانفيشوشعرانمن

ول!،،المفرحةواعراسه،الداميةبروأدثه،التصويرتماميىادروسهيلعايدةترجمة

المش!-لاتصهيمالىصاحبهينعذالذيبالنتمعرليس

مش"ا.عنها،وبنهليصدرثم،ألوأعيوفكرهالعميقبشعوره

*ذرولر
العحلواز-ىخيرمحمدحلب

دمث-قجاءعةمنلادب1فىمجاز

.؟918عام)1(
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.حص-ف!!رمصمحىصصا!قارل!ر!صياا!م!ى!ص1اا7

حىا.
بصر

الراششريضى

--ءالشعبي(لؤقفيجببدةظاهرةءناتحدثان،المقالهذافيار.و!

..--"--"3-!ص.-لآبر*-ا-.-الغنائيالهنهدابعتحركةفيورائعةجربرخةتجربةانهااعتصدالعربى

؟..--.!بركشبر-!-----!3*-.--ق+لاازرررقي*!.ص.-"-قي:"--.كأ.؟-"العدردةالفنبكأالمحاولاتطريق!يهاورةعلامةانهاواءخقد،و.،طوبره

!عح!ل!!--أء-!/ء--!.....ص*"كاص!!؟------.--.-""%!.واصالسةالنمووطاقات"لخصوبةمنتحملانهاؤيلاال!مكاقى*اقبة

-7..!؟-؟لا6في.-3كا*لإص.:..ا!-نجإب!ص:*-------كا"-.لح---.0المحدبرتمةالفنيةنهفننناتاريح!ي،حاسمدوراتلعب"ارءصلهاالارهـاع

!سر!لأكى6ك!عنريم!!لا---:بخ!

-ء؟\ص!-::-3-..ة7--اء!..صلإ"!صح؟---..ة.لأ6كا7.-.كأوزارةكوئضهاال!تي"المداحينؤرقة"لسميهانمايصءهيالظاهرةه!ه

.!--ص-حمأح-!نر!"لم!جبم"؟صح.!،.+.--.ت"---..آورعايرةهلمبشوون؟اوعهدتالجنوبيالاقليمؤيالقووريوالارشادافصحقلمؤقى

--.بز؟تجغ-نرو-:بن!صرجمبم-..لاممو-!لأ.ةخ.ا؟لم.----ء...الحجاوييازكرادألاس"ضاىلافي
---صحبماحكحسصح..

-بب!سئه!!!-ص.--..6-..؟.!اؤالدو)نظروجلااءرصان،الفرقةهذهء!الحديهـثقبلى،؟ححط

د.آ!-ض!ة1ا.ص!م:!س-ة*!لإلأ؟.،صإكل!!-ء10001داتعكاشةثروتالسيدقالهاعب،رةخلالمنالئةصعبيةبالورونالعربية

اصح.!؟+ه.حص--!-ش.-ء-.ء+-*7!06،شخصتناوماتبمقيالعنايمةمنجزءالشعثيةبصنوصن!الاهتمامان)):برطم

!"-"-قسيرسبتصسىالزمنمرعلىتوارثهاشعبناطبيعةكلنصورةقوي

إ--ي!هـحجابمإمتوليالمنانا-جارفيارازكى.الا!ظذكمىا،والحاناوأغنيات،واممثالاصكمالسالهعلىواذطلقتاعمافه

الىطريقهااحدتالفنونهدهانبل.رقصاتهمجموعةفيظهـرت

-ةورائفهائلوازدحامالسكرقصبمنوحزموجلابياتو!اماتيبنونوالذين..سخصت4يميزخاصاطابعاعليهفاؤضتالشعبانتاج

محظيم،مولدانه"الراسفوقار!وة-قوقمن!!لاصشططصصمنفعليها،والعناصرالمقوماتهذهيتجاهلواالاءليهمينبغيللمستقبل

..."الددوقيابراهيمسيديبمولديتحقلجاءتمصركل،ا.ظري."الطلوروير!عتمدالبناء.،يسهتصد

س!باراتالقررةابوابعندوز؟انرهصمقطاراتوتعوداصرىمراءبوترسوكئىوزمنللاستفادةمحاو!تعدةالجنوبيالاقليمفيقامتولقد

الازقسةفيبعضهمالناسويحنسر.."بلياليهاايامسبعة"جديدةهذهبعضوكانت،عصربااخراجاواخراجهاوتطويرهاالشعبي!ة7اءانينا

يركضونالاطفالوبعض،يفحكونوقدويتزاحموندافعونويرنرويتراصونخطرانعلى،رعايتهاوتحتالدولةمنبتشج.عتهيمالمحاولات

وقشملاءةمئ1!دلطفلهاتسويواخرى،السكرقصبتبيعوامراةالمحاولاتبتلكانزرقى"والاقتباسالغربوتقليدوالاج!نهادالانحراف"

التحطببب""العصالعبةفييتباريانوشيخان.بالناسنحاصةخهءحةحدولم،الشصبيةللفنونعصريتشويهغيرتكنلملازها،الغشلحافةالى

ورجل،لمخبءكلفيمفيةوصوانجبت،السردينسمكتويوأمرةالفئاتلدىصدىيلاقولم،جهةمن(لتواقةالمثقفةالفاتيعجب

والاسماكالاحومشو؟ءودخانوضجيجوصراح،ورؤلمت(لملاثيلعبماعرؤ!وهذا.اخرىجهةرونالفنونهذهلاصول2!اى!ةالىءروبهقى

لي4فشفاف!روائريفبابشكلعلىفيتمئرثمالمحمصةر.رخانيندمج.ويتجنبهبرتجحاشاهكيفاحمجاوياالاركل.اذ

..الخياثعيماحسأساتفيوحدةويخلقكلهالمحشر

..ئبدأانيرجبحيث،الصنريةمنولنصحا

الطرفىاهلخياموت!شصبالمررامةكهـوفداتهالثارعفيولم!ت

خيمةكلوفيواعلىواوسعالاخرىمنإضخمخبدمةكل..الصوفطص

وؤوق،الطر.وقةاصحمابءل*الساريةوعلى،هائلىصوتحكبرعمذ؟طوبرلقطاروبرمر،الاضواءالافتنعكرالمخالدالنيلصفحكأصلى

ومببؤاتهـا.الطروقةهذهلخوارقكلوجزءببهامكننوبطوبلةلاؤ"ةالمدخل!اتمنهالىينقذف2الشاطىحدنسراعيةمراكبوترسو،الرسصرفوق

حئجرغذووشاب.للاقوىوالت!فوق،بتلاطمالصوتمك:رالتوزءيقثلم،؟رقريةمداخلفيوالصغيرةالكبيرةالسياراتوتتزاحم،الملاحين

اليم!ذاتيرمممابربونكثيرونورجال،الخيمةصدرفي،ضشدمنشاريرة.."دسموقوصلناهاقد"واطفالونسماءرجالاحشائهامنيتدالحع

للمشاعروطربرقاذكرايظنونهاهوجاءدوخانيةبحركاتالشمالوذاتالساذجةالمخلوقاتالوفوتتسابق،المحطةعهدلاهثاالقطارويقف

الذاكرونوالىرجالالفلأفلوزيرترخيصبخورورائحة،الصوفيةؤوفىوسلال،عرقورائحةوملايأونساءبناتثمة..يةالقرنحو

والشاب.وصراوةعنفاالمنوا-يرقصهمفيويزداثونوردايزاودونونسبانوكهول،ومعدنيةزجاجيةوحلي،الخرزمنواطواق،الرءوس
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صلوا":يدهفيو؟لميروفون-يغني-يصرخالمنشاريالصوتذو

!9.:بم!.."االرقالكمان!فاربوعازلى"نبي؟عليكالصلاةالف...النبينورعلى

!*.*كا.بنيهههلم.لمكر!6ثا"1"أأ،صوتهويرا!عب،المتمايلينمعيتمايلوالمطرب،الالحانيشبهبمايلاحقا،

!،!".!إلم!.جمنر؟9"*!د.بعرقهموبعرقونحقايلهثونوالذاكرون،بهويهبطفقويرويرقعره

لمح!،!لم..ا!إلمشتم!؟جمل!!تئيوثيخ.-الابادطاقيةفائدةتتضحوهنا-بعنفر؟وسهمتتصادموقد

*-!.أ.أ*هـ!جمي!ضح!!ثضياستانهوقشرالجوقةوراءقيع،عثريناومسعابحبعشرصدرهغطى

-حم!عم".،"،"!01111!حى؟،ء!س:!!لمحهنجلمتقشهبرهاويكملالعقدةمنهيختطفوالمطرب،السكرقصبمنعقدة

ال!-ملا،لأدلى.ء.***علأبهر!ش؟!،...لم!أفالذكر.يترجرجاو؟لموقفيتأثرانلونميهاويرو،!تصها-نهشا-

-+ءم!!!..؟"...+.!..:؟4!،.*..قي،\بةلمسيهتملااحدافانولذل!.تداوخوناودائخونوالجميع،لاهبازالما

!،3.-.ص!--!س!بم!"كو.!"س03.ص+.تعريجهثم"اسمرالييااسمر"صوبالمنشاريالصوتبالعراف

!!+ع!ت-.3!3ول-4برص!.-.يمحوفالضجيجذلكاشبهوما"عالدوار"او"نارحبببييانار"على

،أ!،،.بم.0.9أ".

.س.!2فيالساطعةالالواررعمببعضهاتفتكالصوتومكبرات.خطيئةكل
....+:!.:+ي!صط!..-

؟*9تراصوانما،ذكرحلقةتنصبللمالمجاورةالخيمةوفي..مكانكل

ا،--(،حء-ت-ةا)فناززو!ص،بم-بالصجاجالفنانلوطو،رفيعالفذاتمطربةالىيستمعونوواقفينجالسينالناس

حطكلمااعجاباويصرخون،فئرانيوصهـوتواسعةدائرقيوعوينات

وزود*،،وا!-عليموالضرر.!-!الضهـرينمنلضووب،اخضعها.والتهذيبيعلملانبويةمدائحتنشدوالمطربة..صوتيمحطعندالتفسضيقبها

اصرزبملم.الاوبر.إتوهقطوعاتوالاناشيدالاغاؤيمنجبى!رةبمؤلفاتالميكروفوننحوبنف!طيقذفوشاب..بالموضوعروقننهامدى(للهالا

ذالنقالموالوفي،لالرصوإحط،المونوبينالارر،ففيبفوق!هيطوفتظلبرالمحترمةالمطربةيديبينسفيعاالالهرسولوضعبانهليعلن

و!:اك،شدإدااقي،لاعايهاالاقبالالناساعتمادالتي،الدينيإظهرا..الفجرمطلعخنىوتضنيتنشد

حصىالشح!3طتعربانوما..ءمصرحهفيهاينصس!فسسحةساحة!حهار...

....ولامتات،الموتولعبهاخر،وسيرك،سيركانهةبالخيمةووراء

مهراصةج،لسءة،ذازهاالجائعةاوجوهبا،بالناسا!"الساصكأتغص،اخرىهرةويلعقهاضبنالمرأةبرظعالذيالساحرعنعجيبة

فصم.ساعتجمنا،ساعةبالستارةمعلقةالعيونونظل،بعضهاحوليرقصنعارياتثبهوفس"ت،الخارقةالمعجزاتذاتالسوريةوالساحرة

((انةالكأ-روح"اداحاتواالمدآحينمنوووعةعنظرةالستزاحوهـخزن.والساحرالموتلعبةلافنآتوتحتالشبركابوابعلى

يالضنةتو!حبث،الئوفةالموسيئبةوالأتهم،المعهودالر!!ىللعاسهم
.....حمامهفاتنبصورةمرينةالملونالورومنعمامةلشراءالناسيدعوكبر

الحمهورية:رخشمدالحفلة

...وحضيضوضياعوروائحوتعبومهـحشر.-وعراخ."للتبريك"طرزاناو

رددي...العزيزةجمهوريتنايا،رقبتهمن،العشرينالقرنمواطنيشدوحزامالبسيطللانسانوتدريخ

الامجرىتئيدهاعيدهافيبالوحدةوبكاء،لئيمةيةتبديدمخترعاتمنالمعتهةالانحلالعهودفيماافتكالى

معتديشيدخيولافيو،مابلدنا

اشهديقوميالعربفيعيددنباوا..ويبولثوبذيلببرلى،شاءانييقفوطفل،واولاخوانهيار

ا!ابرآلزمانمجدلنارجع.الحجاويزكريايرعاهاالتيالمداحينفرقةمسرحجمهوريتجمعههنا

والسلامالكرامةعيدالعربعيد

الحسامطرففيغلقنا!اورايتنا

الكلامفيمثسالعملدورودخلنا.ذاتهوالمحشر..بصهـعامذاتهاالحو؟دثساحة

الاء-امفت،دامماوياناوالنصرويتفرجويتألميقفالاياممنمضىفيماكأنالذيالفنانانعلى

جم-الرئبمنا(لالمه!عمالىوء!ومنالجماهيرهذهكليحمين1يريدانه..جزئيافعالااليوماصبح

لامغرب...ا!مربياد!جلمن،الاعمىالادمانحدودبلغتصتىالدمفي؟سشثرتالتيا(،ضيسموم

المطلبحولناصرجمعهاوحدهانويريد،الخرافاتفيالموتشللمنالجماهيرهذهيرخقذانويريد

الملمعبساداتنعيش،امكرنموتيايمحويدانيرانه.!انطلاقوفعاليةيةوعفورةحرمنالنفوسفيمايبعث

وطىبشهمالسملمفيالعربيالواقمي!دنياوومالىبهموينتقلالريفيينحياةمنسوداءعامخمسمائة

بمثاليخنربماالغضبوفيمعركةوحيث،الواعيالمئتجالمواطنوصيث،العشرونالقرنحيث

وحدتهملالعرلامر!لاركر!يا
....خلالمنذلككليحققانيريد،بعد،وهو..وتوحيدهمالعربتحرير

وصدتهمبعدمنبجمالصبحمقيونرحبحبهناالقلوبتدخلاقيادجدةاللغة:الشعبيةالفنون

ظاهـريدنياالبدهـ/1منبفاناوالارشاداثقا!ةوزارةمننجكيف،الحجاويزكرياانشأولهذا

الطاهرهبلاديفداواموتاعيشالارياففيا!جوال(خرءكأاالذلناشبنالفنانجبنمنفرقة،القومي

لمجمتن!قآلظألفاهـرةم!ي!!دانا!يالشعبيةوالمناسباتوالموالدالافراجفيالغناءطريقعنالعيشلكسب

ظا،-رهوتونسبغرادمنوعيليوالموسيقىالمسرحشؤونفيالخبراءمنلفيفااليهموضم،لاخرى.

الغاليوالتاريحعروبتيوطنيبالمسقلكلهاالكفاءاتهدءوتناولى،الشعببموالرقعيوالاراجوافي
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لماكنمودجيؤخد(نيصح،حفلكلبهيفتتح(لذيالننةميدهذا

حتىنسمصهاأنما،أحرىغنائيةمقطوعاتمنالحجاويفرفةتقدمه

هـ.يؤلفلمفالحجاوي.العريقالشعبيالموسيقيالونراثاجواءفبمنعيش

-"لإءه9فيالراسخةلحئور1دات،العريقةالشعمةألالحان.محموءاتشناول.
ص-راكتمىوالما،جديدهموسيصلكلدهمن،ضعولم،حدر!هال!الا

ر.عارر!لة،القبفيالحلوالصدىوذات-كابرنامهما-النفوسكل

!إنغنى!زز!روالفكئىمجلىغنائيبمحتوىالموسيقيةالتكوبناتهذهمدرثم،واللسانالسمعء،ى
ص.الجديدالذيالغنائيالمحتوىهداان.ثمجديدةكلاميةومنطومات،جديد

مؤلفيلدىعليهالتعارفبالمعنىجديداليسو(لمداحاتالم(راحونرنجشده

33833هـطمزىعر!ص.ممنىانفعالاوفرديةتجربةعن/لمجبرلاالمضمونحيثمنف!ثو،اليومالاغانى

عالحياةتياروتدؤق،جماعيةقيربةعسنرعبرهوبل،عابرشحصيء

*(لشعريالنسيجحيثمنوهو..والامهالبعتةحرحةتعانيامةلدى

الاداعةاغنياتفيعرفناهع!ايختلفألكلماتومنطقالعثاراتوترابط

الالارةاتالتريرثمةمعامنسمواتبعد،(لمحبوياناد(المتطورة))السي!او

الاسمربنالة،الغميقالخندقس1ر-سورياشارعالشعريالئسميجحسباناشيديؤدفاراستطاع،الارراففيالتن!بي

والملاحمالموالعليهينسجالسنينالافمنذالشعبكانالذيذانه

.الاخرىالغنائيةوالصور

بسيطاشعبيافنايبننكر؟ن(ستطاعفقد،الحجاويإنتاجسخاءوعلى

1،د!مراكا!،و(هدافهمحتواهفيوتقدوركب،موضوعهؤبهاموعميقلكنه،شكل"في

ليرة12وسور؟لبنارفي..يقولماكلفيمتفائلوايجاجم!،توجيههفيوالف!الياتللهمموباعت

القديم.التراثفيالبائ!سالحزينالمحتوىعكسىءلى

أسترلينيانجنيهان:الخارجفي.

اتدولاو6او
الطامحبنللفتقفينتروفطلاقدالفئيةالطاهرةهذهقيمةؤان،وبعد

دولارار1.:اثر!فيالشعبيتراثناجدورفياصوله،حديثمتطورشعثيفنلرؤية

الذينالمثقفينهؤلاء،الاجمبيةالفولكلورقرقمستوىفيومظاهره

ريلا.15:الارجنتينفيرحبانيالاخوينفنفيجريءحكآصدورلحظةينتظرونرزالونلا

القاهريينعين؟ليلوفرقةرضافرقةمحاولات،"وفيالفولكلوري

ون(لحجاويظاهرةقيمةوانملم...الاخرىالمماثلةالمحاولاتءنوامثالى"!ا

رعادلهاماأو.لل25:الرلميةاكاتالاصا!ائيفولكلورنامن!ائةثروةضولموءبينجمعالذيارجلاه!اان

وسويةصادقة،الفنهداعنمنظمةصورابعطيانطاعاست،عفوياصيا

مقلماالاشنراكقيمةتدفعمنهاينطلمقالنيالاولىالخصبةالحافنةو.أصبحتدرسلانتمه(عب!يث

وفهم،وفيمحنالغئانيفولكالووناتظوير؟لىيطمحصهـيتعرجممافنارك!

بريديةاومصرميةحوالة.الصبيانيوالاقهسالىوال!نزويقا،تحرافخ!ومحنبععدا

عرضهاوتسهيلعل!ب!اوالحفاظالفولكلورر4زروتناتجميع:اولا!ذا

دقيقة.وموضومحيةبصدق"هختصين

*رسلائس

فيالدارجةالفولكلوريئا!صور؟سزوهـامه،الحجاويار،تانيا

الادارةععبشأنهايتفقواهـمو،؟لريفابن،المواطنوبعتالمنشورةالنفوسنطهرمحملبات

الاولىلالمرةيحققانما،المت!ةالعربية!وريةالجممواطنمستوىالى

ووسائلوالاذاعةوالصحفالمدارسعنهعجزتجلإلاضخماعط

فيزادوانمابالفولكاوريرفتكلمعمل،بعد،وهو،الاخرىالتبشير

الىادراسلاتتوثهوتفتلحه)*(.غناه

4123.!.صلروت،الآدا!محلة
...الرالسشويف

.المقالكاتبر،مممهاالرفقةالصورا*،
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وندرعلاؤ-سانظمناقاالالعرلمنعنا"هد!ا.للطلالكنولوضحذاتعمقوماالظلهاممهاقشصعا!،:+ميصيا
4عربيدولنشأتكما.الاسلامقعلالشعو!هدهمعوثقاؤيةية

..هـ،4

والغماسنةطااءت"ريينوالابقكاوالعرامالشادةمنبلارفيمناطقمتعدد

كمضقذينسهـازهااسهتقبلهمالبلادهذهاورلمونال!ربزتعولما.والمناذرة

من3)4ذرلمكالعلان.هذهسكاتعرلمرسم!ورل!بيركيمرنطي!فيلععنظرلتىلالعوااملأ-عسيعس!عص!!سىحمسىعسىمحسى!سهمحسه!سم-حمسى!سى!سىحمسم!ىحمسح!ىمحسىمحسما

.....-.تأرلكعهحفأئق
....

الذيعلالنحوبالعربالشعوبهذهعلاقةتوضيحاناعتقدولاامحا!ءء!لىبرقام

.والجغراقبةالتاريخلتدريىالعربيالقوميالتوجيهمعيتنافىدكرته-!-!ش!ص-ص--!!---"أ-حمح!!-"رر--!-يم

نانفس!االمضاقشةمناخرمكانفيولوسا!ثرداشاروقدزر-ت"الاداب"منار،ضيا!وردؤيونوسابراهيم(وربذ!

النت!امبلادالىجا،واباشاابراهيميرقودهمكانإديناالعربالمصريينلملمصف؟لجغرافيةتاب3فيوردانه"ومحمدفرعون))مناقشاتعنوان

الخط!6هذانوالحميقة.غزاةليسواوالهم(!صلراكمنلميحرروهارءتفيالىء!ةارهـريةادجم،وريةمدارسركيا(قيررانيا!!؟تالسادس

عاكماحمدمعتبرينالحديتالعربيالتاريخكاتبيمنكثيرفيه"نردىقدالنهر،نوالفضض!قيءونبينالبابليونروء!م"فكان:مارلياإمربيالوطنسكان

اروظف-قالىرجعنالواننامع.الانراكمنالنتعامبلادمنقذباشاافلصوضفيوالاقباطوالفراعنةوالمغربا!شمامب!دشواطىءطى

بدو(زءمدفوعاالشامبلادغزاقدعل!محمداقإفجدناارتاريخه((.عرباالاالحقبقةفيوليسواالساميينالاجانبسما!ممنوكل

(همها:عدةانفيالفصلالقولهوابالكفهذ؟فيماجاءطونوى(لاستاذو(عتبر

ا،-!لطانوفاءلعدمالثانيمحمودالعثمانيالسلطانعلىحقده:اولاكدإيلتاريحي"الاداب"فينشرتبقصيدةاس"شهدكماعربالفراعنة

ل-"مسماعدتهعلىمكافأةكربتجريرةباعطائهالقاضيعليلمحمدبوعده.المذكورالجغرافيةكتابفيماجاءءلىصادق

الحربفياشترذكهعدمقىعليمحمدحقدوتمثل.اليونا!حربفي
الىويحتماجالتاريخيالخطمنكبيرشيءفيهالقولهداانالا

هحمدحقد.وزادأسطولهبخسارةمعتذوانفارينوموقعةبعدروسياضد
(لتوجيههوالكتابفيجاءمماالغرضكانفان.وتدقيقتمحيص

فىعطمحربعلىبإمودندصمصراالمحملطكبضمقفعليتن!عولسلطامحمدعلىعليالتوجيهاىنلاحظأتفيجبوالجغرافيةالتاريحتسرربىؤكبماالقومى

ؤ،لامانة.الحقائقشنوهانلايعنيوالجغرافيةالتاريختدريسفيالقومي
،ا:وسنةثورةعليمحمداستغللذلك،روسياضدحربهوفينان.بةا

.الشامبلادوهاجمالسلطانعلى.والانتحالالتزيفمنالقوميةوعلىالامةعلىاجدىاتاريحعرضمي

الاسبابالىيعودالذيعكاوانيباشااللهعب!معلخ!فة!ا!ارضاجقولعربوالاقباطوالفراعنةوالالنفيينالبابيينبانوالقول

ليستوالساميةالساميةالمجموعةمنفالعرب.وتوضيحتعديلالى
التالية:

الكتبرفيهاسابقاالمذكورةالشعوبقلغات.لغويةمجموعةهيبلعرقا
كانضدماعل!هحمدمنمااستدانهبانتعااللهعبددفععدم-م

ال!،لهيكماواشتقاؤذتهاوافعالهاوكتابضهاقواعد!!فياإتشابهمن

مصر.فيذكراغفلالكصابانكم".اللاتيضببةاللغاتمج!عةبمين(لىتشابهفي

.الا-!ل!اءهـمرالىاللبنانجمةالاخشابتصديرمنع-دبينىيراتابهـ،!الىثانمعا!أورةا!وىةمنوو!الذينالعبرانيبن

اعادو،موعدمالاجبار/بئالجنديةمنالفارينالمصريبنحماية-!
السامي!ة.اللغاتوبقيةالثبربةاللغة

بلاد!م.الى

فيكارلانهمحل،محمدالىالشهابيبش!رالاميرانضبموقرهدانتمىالشعوبهدهالىنقولىارماسبقعلىمادبالاتلنمايحقفهل

اهاليبرانالتنوير4منهنابدو!.عكاواليباشااللهعبدمععداءالعرق(ئعربيبالاصلنقصدوهل؟العربيا!صلهو،احداصلالى

!نهالامراولعليمحمدبجببوشرحبواالممنمنوغبرهادكلشقالعرلييبا!صلقصدناؤان؟المربي!ةالامةامال!ربببةالثقافةامالعربي

!ط-،برمرضهاكانا!تي؟لباهظةوالضر(ئبالمصادراتمنانمقذهمومصرافريقباشمالسكانانالا!وامءإملدىالثابتقمنال!وق!نى

صفذادانمابىثالجيوشقائدباشاابراهيمولكن،الانراكالولاة.نا-فىالبيضاءالسملالةمنفصيلةالىينتمونالعربيةوالجزيرةوسوريا

الىذلكفأدىوجيزة!رةبعدالسكانعلىالمفروضةالضر؟ئبكمية؟نويجبهذا.معينة!تزيرولوجيةبصفاتتت!ميزالتصبمالمتوسطةالفصيلة

-يالعرب(لشعبوهلل.قبلهمن(لتررولاةمقتواكمالهالسكانمقتأمة!ضالكقليسى،بطلانهاالعامأثبتنظربةالعرقنظريةاىق!حظ

والدبكةالرقصحلقاتواقامواعليمحمدبرببوشخروجعئدسور؟فيقبلماعصورمنذاختلطتالبشريةالعروقانبلالدمنقيشعباو

(لزجليةالاهازيجاحدىذكرتاذاالشعبيةالفرحةهذهأوضحولعليللغوي1اإءتابهاعتبرناولو.خالصبثم!ريعرقهنالك.رمدولماك(ريخ

و!يةعليمحمدجيوشبهاشيعتالتي1نطرلمحينيقياصلالىيرجعوىاليوناناننقولأنلامكنناقوميةرابطة

4الحورابفزشميابنيهيراارقصيفوميالابجدبلمةوالحروفالغهـينيقيةا!بجبقيالحروفبينالموجودللتشابه

متمتكهجيونئرصعالدبكهارقصيقومي.اليونانية

سووبر-4.فراق!علىيرجكيعىباشامحمد،تبديز*لمرهالذيكالحقتاررنجبباصكماصرن9قبلءافيولك!

اهـ--الشاملبلادباشاعليمحمدلغزوالتعليلهذاويدعوناعلىاقامتلتي2القدإمةاإتمعوبزإثانندكر(نالمذكورالجغرافببة

ال!ربيالقوميوالوعيالعربيةالقوميةمفاهيمبينالتفريقضرورةل!تلكانبلخاصةمميزاتمنهالكلكانالكيبرالعربيالوطن(رض
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(ن!ربي.القوروىن1ألوجدادنانشعبيةألملحدةتحني.0"ألشعبيمثذمستفرةحيةحقيقةالعربيةفالقومية.العربميةالقوميةؤألحركة

هذاسورةهدأتانبعدالصليبيةالمرروباواخرفيازدهرتولقذالقرنمنالثانيالربعفيالمقوميالوعياما.اليومخىالعربوجد

تصبحالملاحقهذهلىأي!نافلذلض،خلدهفيالخقائجوتكاملتالوجدان-سةر؟عليمحمدجتطشثيهغزتالذيالزمنكهخ-عفرالتاسع

ء--نويى!.و!هجاتها؟قاليمهااختلافعلىكلهاالعربيةللامةزادا.الشخصيةوالمطامعالمذاتيةالمصالحعليهسيطرتالحرجةضعيفاكانفقد

ولكنها،اكعيهءابعفنالاقاليمفتلك(للهجاتهذهمنتأثرتانهامنضكلتحققاطمتبهاتقطمكثالعمليؤتلكهمنالقخميؤالصركوكاعتقلما

ئضاعتفرواج.احداثهابجميعاحتفظتبحص،ماوماتهابجميوناحتفطتتبدالمالعربيؤالقخميثالحرثةاجفالدنناصالنهاعنلأتعيرذاىا

بشرصيتهالعربيإجتمعااحساسىعلىداتهفييدلالمحترفالمنشدتاسستلماعشرالتاسع؟لقرنفبماواحرالا(لحديثة(لعصورفي

".....الاخرىالمجتمعاتاماماوميةاهدافاهاكانتالتيالعربدثالسيإسيثفالاحلاباثجمعيات

ؤيم؟ليهتهصللعفوإ،رأيااو؟لبحثفيعابرةفقرةهذهوليست.ا!لراكصدم1691عامثورةالىئضال!؟ادىو(لتيواصحة

الىا!فاءمةاننظرة!يمفيالقائمارتنافضبحكم،الكاتبمنغفلةمح!افظعةعر

ر!كلانبل،لهالاساسيةالكامة1يشكلهـووانما،العربيالادبالتربيةكلية-دمشقجامعة7

الفولك!ورلوحدةاـواعباوبلفهم،الروحهذهبمثلينبض!دميه!سىعسى!+-!أعسم!محمسى!سي!حهسى!ىحمسىسسىصىعسىأعسى!ىحمىمحسىصىعى

فيلامحافراا!تمعانبعدعلقاديباصدعماانصيى،العرعد11....بة..00.0

"!الناصر!دمعحزاتاحدىهذه"ءل!!2الادرر.ءص1.مسأمصهمو(لمح!

.م.مولمر001

"نظديفياقلدمي،الكنانوادباءبعص،3اعهالدكنخرءنفالمعروف!بجوادحس!نبملمصىمهر-أمسى

رظس(بالىقةالفبالنظرارقعةمنالمفاجىءفالانعتاقى.الادبالى؟"!-كا--!

ثيالفصدويالعرعيالمجانبعلىوالتماكهد،ألثصاصلةالقوميوالمنظرثلفهكتور"الفعبيطالادبالتاريخفيالهلاليؤ"ءتابعلىاطلمقنلى*

بالاومدةللخعيانعطاساالاديبصديقينظرفيكان،اثمبيثالفنون؟لرأسشريفالاستاذص!ديقيتعليئنثايأ(نثبلسخنسالدمتدعبد

بمءصرالعربيشعبناحنا/1فيالناصرمبدجذوتهااشعفنالتيالعربيقفالإوفبالهلاليزيدأبو"عنواجتحتالاداقفمنالثانيالعددفيءليه

..طخيأةغيرحاموالزمنرمادتحتخاةبوظلتانبعد.ثلدهفومنىميرانفسيةياثارالذيالتعلييذلث"مسالمد

ات-يالمقدمةلمحبم،اضيقنطاقءلى،الانجاههذامثلنجدون!نمتفقإوضوعاهذافيفرأيي،دووتيمثارنفسهالتعليقيكنولم

المئشور"اثصورياالقصصفيبيبرسىالظا!ر"ةابه3الدكتورلهاصسوالدك!ورينحوانآلمنيبلال!شنيالذيولكن،شريفالاستاذرأيمع

وزاراتصدلىهأةعبيةسلسلةوهي،"الثقاؤيةالمكتبة"سلسلةفيالقريبوعهدي،الجديدذنأبهثيالفيبنالاوليمياأندىهذايرةنرد

.المصريبالاقليمالقوميالارشادممنأشياممهمنالقليلةوالغئةالضنيالاستاذمنودعك.ذلكنجربه

التناقض؟هدافيالسرفمامناهجهمرغمفهم،محضا-ا!يمياتفسميراالعربيالادبت!صيريحاولون

ناعناءدونلامكنالابحاثهذهفياللاحقمنالسابقنعرفكنالووسيطويهـمالتيارضديجذفونانهم!رمادفييخفرونانماالمصطنعة

منانصءرموقفه،جازمينونحددالدكتوراتحاهفيااتطةرخطنرسو!اعماةهقبمحتما

الاضيث.هذهننةيثةغتذقديديالىتلادابتصقبانالصهـففأءتولقد

نجش4وبينالسمابقينالبحثينبينالزمنمنكأفيةفترةانقضتولوالقصصفيبيبرسالظاهر"بعنوانللدكتورجديدكظبقراءةرون

ا!نتف(لحدالىمفاوويمهمراجعةخلالهاللن!نيتاحبحيتالجديدفي،المناسبةلهذه،النظراعيدبقليلذلكقبلوكنت."ا)نتععبي

!العذربعضلهلالتمسنانقرضهالىالنفيضمنالادباءمؤتمردبمالثاهالذي"الفعبيالادقمثفيالبطولمو"القييمبمحته

قسلة"ذأ،واردنجبرالثانيوالامر،انامتيسرعيرالاولوالامراماالعجباشدفعجبت58طاعاماواخرفيبالثوبتثدالمنعارابزاالعرب

ةزاص-ةالقرائنببعضوالاسنعانةالنصوصالىالرجوعالالنااذنالجبردءتابهمثيهانطةىمابينالغريبوللنناقضالثافعللتباين

المت!ناقضءهذااسبابعنالستارمنالاخرالثتثبوفيالبحتفيمافردوبينقراءرون".0.الهلاليث"

(لدةتخرامحدهبحتفهط"الشعبيالادبفيالبططلة"ببحتولفدأ.فاتجاهثتت1.نظر

رأيف4وؤك!.العروبرةادباءمنلخبةيحصرهمؤتمرفيلبلقىنعلمكما:"الشعبيالادبوفيار"اريخفيالهلاليةإ)لم؟،بفيرقولؤهو

عفهـا!هـ(دالاءص:إربيناخذهاالىالدكتورنهـاضطرررلا،ةءواممنانمفىلايم؟لونمندناالباحئينعنثربثارأينااثذديدثحسف..))

البحث.وطنةنهاعلىبالعربيثالمتكلمفنرثعةالىالنظرفيالثديو/متةج!

(لمرببلم(لادلط1فيااجمالولة))لملمؤتمرالعامالموضوعالعواعلهذهواولفييضطربونالذيزالناسوأن،لصفات1والخصائه!متجانميوا*د

ائرذحءدثابه.نبتعد؟قثدميوبهصبغةالبحثيتسةاناللائينجرومنمنازعهموت:ا.بنتالسنتهةتبلبقتغثن،ومتنثثينمثيم!بنالراعثهدة

هفوهزا،فأنهمنذلكفان،المظعتمرابحاثفيالسائدةالعربيوةلم،فاحدقارطمثتفمهو،قملامدهوهسماتهةواختطئتوطبثاتهـم!

ءهـىالدقتور!؟قولىؤد(،ؤتهرفيعاصفةيركييران،الثانبنالعارولالعصورلنلتدةيرةوتبدلىغثلفعةرالثكرطرازأنفي.برصبهـل

ئهـثةحدثكما،تخاكبهاااينيألناديةالحملاتاماموالصمودمةاجهتهامنالاثبيميوةلثقرةلهذهالتمطينفيطرمفانتةبعأنفاتمرنا.وألاجه؟ل

عنباحثا،خالهدصلاعالدكتورالشيوعيالعراقمندوبوافعندمانابرةمنالديمقرةطبهيوالقوميةالئةفومسايرهملىفالعمات،ناحيث

يجدوو-،ثلمم،؟لعباظتدقالدولهسابنطذتنىالاسلامظهوربعدالبطولث"..اخرى

!إلها"ه،اكثرعليها(لتبماألاعجميةالةرأمطثحرقةفيالاألادبفياأبطولو"بصثهمنالمنثةلثالططرثهذهطلفبعدولنارأ
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ماتهوىغيرعلىللنفسحملفيهامايكونوكميرا،وتهـلفمجاملةالعربيةالجمهـوريةوفدفيعضوورالدكةانفهوالعوامل؟نالثاما

تعتقد.اوالمصطنعةالحواجزكلوتحاربالعربيالوطنبوحدةتدينالتيالمنحدة

نلاحظالا؟الادبيالمجالهذافيبالديمقراطيةيزججعا"الذيماثملهذاوالمصيرالى!اريخوحدةعلىملحة،الامةهذهشمل.نمزقالتي

انطرابغض؟لقوللارسالستارامنهايجعلانالىيرميانهمعيانللدكنوريجوزفهل..الخليجالىالمحيظمنالمتراميالشعب

العربيالشعبيالتراثمعانيلتحريفوذريعة،ا!جتماعيةاثارهعن؟شعواءاقليميةفيعلنها،وفداضمنجاءالتكبماالدولةمبادىءيتحدى

؟والتطورالفكرحريةباسمللادبالاقليعيللتفسيرومبررا!اجتنابهالىماسعىذلك

المرصلمةهذهفياخطارمنعليهتنطويوماالادبيةالاقليميةهذهانفيبي!برسالظاهر"كتابهعلىينطبقانالقولهذامثلويكاد

وعيهاوايقاظامتنابناءلاعادة،المسزول؟لمريركفاحنامنالحاسمةالجنوبيالاقليمفيالارشادوزارةعنصدرققد،"الشعبيالقصص

اخرخطرعنعواقبهافيلاتقل،الصاعدطريقهاوتخطيظشتاتهاوجمعالىتصلشعبيةسلسلةوفي،ذكرناكماالمتحدةالعربيةللجمهورية

النفاق"خطربهواعني،القضيةهذهمنيونسمور3الدموقفيعكسهءختلفوعاىاقاليمهممختلففيالعربالقراءمنالالوفءشراتايدي

."الثقافيمثلفيالشعبيللقصصا!قليميفالتغسير،الثقافيةمستوياتهم

مركز(يتبوأرجلعنصدرتاذاسيماولاومسؤوليةرسالةالكلمةان!متغدرابربمنلمان(لعسرمنشيءفيهالملابساتهذه

،ردومام!ؤلروسابلتهاعىجهألفيمةجهلكلمةم،وهدلضععنامىلف!لتزلتوجهحليعنهينشا"الشعبيالقصصفيبيبرسالظاهر"كتابهمقدمةفيالدكهوويقول

عنهوتالمححموقفانحددالضوءهذاوفي.حولهاتثيرهاالتيالفعلبمي"سيرة:التانيالترنيبعلىالثلاثالسيرالىاشارانبعد

هنا،القاطعموقفهـميحددواانللاخريننتيحوبذلك.وصراحةبثبات"بيبرسالظاهر"وسيرة"شدادبنععترة"وسيرة"هثل

بالغا؟تدرايةوعلىوك!فيالجميعيسروهكذا.معارضةاوتأييداالبلادفيمرددةباقيةترالولاالثلاثاشهرالاولىوالملحمة..."

والاهدالى.الروحالىهر1هذهاقرب(نهاذلكومعنى"...الانالىاركربية

بمواقفالالصاقومحاولهللفردالاصلى(لموقفعنالانفصالاماوالادبافظريخفيالهلالية"فيصراحةذلكاكدكما،العربية

منوهروبالفكريةبململفاهدارففيه،الطارئةللظروفنجعافتغلةالشعبيالقصصاروعمنهلالبنطسيرةتعد"قالعندما"الشعبي

.الرأيتبعةمنوتئصلالمسؤوليةالمبيئةبهاويعبم"انشأ.نهاالتيالاولىببيئتهاالمتأئرةالبيذةهدهفي

ال!جتنهبجوادحسنالكويت.طبعاالعربية

بنيسيرةاقليميةلظكيدمضنيةجهودابذلقدالدكتوركانفاذا

*-.ت--!:ة3ت.مه!ةالحياةولفلسفةناحيةمنالمصريالقوميللروح"خطوطهاةومسايرهثل

ر!ر!اك!?لط!را1د-.11-.عدى"احرىناحيةمنعصور!مجميعفيالمصريونعلهادرجالى

كلر"درر9ؤلشتث.-صإ.-ا.---الاحرىكاناقما،باعترافهوالنتطة؟لطابعالعربيةوهي،تعبيرهحد

هـ8.*!تم-!..-ة.زالاهمالجزءتشكلومصر،بيبرسارظاهرسيرةفيدلديحاولانبه ؟35!-ا.داء-...؟فيهاالحوادثمسرحمن
101.إيد-...اونشرهاالسببرةهذهلكتالةاحاطتالتيالملابساتانشكلا

--كاب-!د7،-أ!ةحماتكماتماما،المحاولةهذهدونسابقااوضحناكماحالتالتيهي

.ا.-..ا-ء01161.1!

05-.ا.-ا،..!ا.اج-.،اـ011ملاحمناالىالنظرفيقوميمنهجاصطناععلىالدكتوراكلابساتهذه

111111561-.-اوعقيدةعندلكفييرصدراندونال!رلطالادباءموتمرفيالشعبية

يم!ا!ثوبهور!لهب!امحرما10..11لم.ا.ء-ا..ا.--أ.ه-ا!-ا.تاة-!اقتناع

.أ،-خءخشء-ا+-أ-ر+ثسرهيقترنمام"الشعبموالادلطالتاريخفيالهلالية"كتاباما

لترصلا!ءاإ؟ا-ء--ا.؟ا-لفيا.اد..-ا-إ---.ودم،لسسلشعثية!ييظهردم!هو،السابقةالعوامدمنعامدبألى

00031-----.".--*،جمايمةنظروجهةلايمثلانهكما،وسميةعربيةجهةلشرهعلىتشرف!

.-/-نج.-.ت6-غا----عدىصفحاتهفينفسهالدكتورارسلولذلك.للشاصةكأاباذنفهو
ا--3ث.إ.ءئحصذ.-

:ااسادعنهط!الى.يؤمنالتيآرائهعنللتعبيرواسعاالقولمجالفي"ووجد،سجيتها

س!حيمال!بينلوحيد-1كاا--ب!ا7:-.!بتا.-.+الم-إتأتتفمميرناحسب،فيهاالمجاملةالىاضطرالتيابحالهمعتبرا،بصحتها

ئضثورتلىا!امؤ%ا-.ت::.بنج!-تس!.-،حب!ماوردبدديل،ا!قلميةدعوتهطريقفيالسيرعنوقوق،ءالمهللموق!
:!أكاا.ةبا-ا.والتيالتعل!يقهذااولفيمنهاجزءانقلناالتيالسابقهالفقرةفي

صمع...--!...01..ء-ة01ا-.؟لفكرةلهذهالتمكينفيطروقنابعنظانفاتمرنا0.."فيهايرلقول

لوبنرطدسناببسااراع!بشبطهشةز-ا+اا-.-أ..؟ا+الديمقراطيةالقوميةالنهضةمسعايرةعلىوالعملناحيةمنالاقليمية

.ادلى-أ-+-..!.ا.أ-ا.."احرىناحيةمن

ك!55!!عاتات!دت!-م.د.ورو!ة!رعن(لاسغلاوالايرظو،ا!قليميطريقهمتابعةيوثرفهو

لترللىكاوقراصوفاط!ف!تحيا!اوا!سف+إضتد:اما.والاصرارهـانالالمعلىيمنطويوالتمكين،؟لافليميةللفكرةيمكنوهو

نر"لم-و-،فيقيفيهايكونقدوالمسايرة،تهابمسايربكنفيفهوالقوميةالنهضة
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ليسانهقائلااخرهاعلىعقرتهيفتححعممينطهكأن،الحينذلكفي3!!هههه!هه

يكتبحسنسليموكان.العربيةبالبلاديربطناواحدخيطهناكولمجورشكريبين

شكركاغانياتىماذا.العالملحضاراتكأمالفرعونيةالحضارةعن

قلنا،الاكفانتبعثمخدرة!ومانسيةكانتالمحاولاتفلكاندقولىصههوئبلسعدبقلم

العربية.للحركةالشرعيونالاباءفهم،الباقوناما،فرعونيانه

الانجليزيالاستعمارمرحلةعنايضاشكريغاليمالاستاذيرقول-2دروي!دبينسيكلوجيةمحاولات"مقالهفيشكريغاليالاشاذيقول

القمصم!رأنا"،وعيااكثركانتحيئذاكالقو!ةالدعوةان،!مرانعليهيحتمكانموسىلسلامهالتاريخيالوضعان)1("وبادظوف

حافرناالامبهايصورفنيةخامةاجدادنامنيتخذا!زينيالافالنقدانشكولا.الع!يدةالف!ميادينفيالعلميةللنظرةابايركون

وعالل)1(محفو!نجيباعمالشكبلايقصدوهو"عصرناومنتكلاتامكانيا.4حدودفيسلامةخاضهاالتيالميادينهذهاحدهوالادبي

قضايامعالجةفيالفرعونيالتاريخاستلهموامنومحرهما)2(ىملموضوعكل!41ممقةضةالاقتتحملكانتمامرحلتهولكن.انناريخية

اساطهـالاقرمين،منتغترفكلهالمالمادابرأيخافاذا.هـمريئ،الادبيةجهودهكانتلذلك.للحياةالجديدةالموضوعيةبنطرتهطرقه

طنيعةعلىيدلنا،طنيعياامراادبائناهـاولاتفينرىانلا-!ا.المنخصصةاحاديميةالمعالجةعنتمامابعيدسريعشعبيبطابعتتسم

نعيشحها.كناالتيالتاريخيةالمرح!لة-؟لات،ذهو،رأجمبما!يمثلهامنابرزفان،سلامهتلتالت!المرحلةاما

لفكرةرمزالااخنا.نونما"بوضوحشكريغالييقولثم-3والتعمقبالتخصعرمرحلته.تميزتوان،الشوباشيمفيدمحمد

حتىالفرعونيالعالمفيفلسفةاومذ!بهنادوليس.التوحيدالعظبموعبرفىم!العلممحمودحركةاقباءثم.والتركيز)2(والافاضة

ناالا،وعقؤعينينذيكلاماميبقىلاوهكذا."اعتئا!ا!كنبالنهجواكثراكثرلرتبط،الشوباشيلجهودموازخطفيانيس

ويفهم!!قرأ.ودراساتهاالتقدميةبحوثهافبمالعظيمالعلمي

انهوهو،البدايةفبمهاماشيئاعليهاخذفانيبدورالاسناذاماتصاحبهلأ،الشبابالاباءمنجديدجيلهناككانالفترةتلكوفي

فانه،ذاكاوالكاتبهذامناكبرالمطروحةالقضيةبانايمافرغمبنظرةالوقتنفسىميومسلحة،هوامحماقهمنمنبثقةتقدميةحركة

فتجيء،الشخصيةالخصومةمسضوىالىبالمناقتنعةيرضزلىالامرواقيفيواحسشا،شكريغاليللا-تاذنقرابدأنا؟نالى.الملامحواضحةعلمية

وليس.ال!فيفوالدمبالنكاتمليئةالموضوعيةمنخطيق4كلماالادبيةالنهـضةيمثلمنخربانهنؤمنجعلنا،عمقفيبمنهجيته

الكتابة.فيمنهجهبينهافيماتولفالتيالعنامرمناهميةبئكرهنياذاالقن!ميالدقةنلتزملعلنابل.الادبيالنقدمجالميالجديدة

يسميهوما،والارهاب،الاستعدادهي،اراهاكما،العناصروهذءفيينهجالذي-المحدثيننقادنابينمن-الوحيدالناقدانهقلنا-

النشيط.بالجهلفولتيرلوفاالصادق"الايديولوجيبالمعنى،خالصاعلميانهجاوبحوثهدراساته

حملمنوجهفييشهرسلاحبايا؟منلا"يقول،مثلا،اشه.المنهح

ولكنه.بالحريةصؤمنحررجلانهفتحس"فكرتهءنبهصدافعقلماغاليانطلاقنقطةلتحررب،السر/عةالمقدمههذءمنلابدكان

الوحيدلستوانت..")2(تنكريمماغانيمخاطبايقولانيلبثماعاحطالس!يدورطةفان.مقالانهاحدللبحثطرحنامااذا،شكريم!

ر(ساكبررايوضوحرفم..اسلوبمنبمأكثرللفرعونية/بىعوالذيبهـفهجهـلمههو"محمدعندفاع"مقالعلىردهفيالحقيقيةبدور

هـ!"انذلكي!نماذااة!مولا"الفرعونيةمسالهفي..الدولةفيالمعانيمنواحدامعنبى،كقارىءانااكتشفلمووناومن.النقط!ة

وانا"يشطردحينيقف!حمالرعان،مقصوداصريحااستدعاءيرخنمصاو!نسمفرض.المقالثنايامناكتشادهافي!لونجحالتيالعجيبة

،الاراما(إ!كذا)ل!لكالوقتيح!لمانهلاع!قادي،بهاسفنتمهد!م:3(أالقضيةهدهفيشكريغانييقولهما

علىا!لكانار!!فاني،إ!()إالمشانقتنصبرأيكفيوالسملطاتف!يالم!ربمينلاذمتالتيالرومانسببةالنظرةبببانهيقول-ا

لمان،ذلثيكونماذاافهملستاخوىومرة."الخ..(طريقالمصريةا!وطنيةتبلورت"ا!نمانجبةألدولهمعكفاح!دساةلؤبهم

!؟رهيناارهابايكنافنابىبخيةالدراسةبقصدلا..الفرعونيالتاريحبعتفيمفكري!نادد

جالبهاهـىالخصومةديطرفاالسلطالفيدخلانالاسش!اذاثرل!ر.ال!هـيتالجبلصخيلةالىالتليدالمجداست!ادةبهـدفوافما،1!لمة

مقالهولمجا(إ!اخرىاسلعةلمحللسلطات،القلملصلاحهكانذ(1و)حت!ى..(لماضيب!ذاو(!تمامهمالادباءانمشغال!9الهعلى!ولمسنا

التعليمورارةوطالىي،سيهالسب(لخطبهوواحدمرجععلىكاملا،الحرزرير"الاسبابنهملانالى،بالاكفانالمفرطةالعنمايةهدهجرفتنا

ووفهكتابةفيلمجفيبأنهذاوهدد،لوقاالدك!توركأاببمراجعة"اولضي"وكان.العثمانيةالدولهسباطنحتتئنمصرانوهي

!إ((لخطاب!فصل)*ـوعنوانا،قالهوضعثم!..والا"السبهات))((ا(أساةجوهرعنعيونناأثمل-الذ!يالمحذربمثابةاذن

بالحرية.و!من،حرانهال!ذهـ-وله-او!رذلكوبرء!..شكري!انيفي"فد-الادابنشرتهالدي-الكلامهـ!(اناعتقد

رأيئا،النشيطبالجهلؤور-نريرسميهماالىذلكبعدانتقلنااذابعت"وصفالهيقراونولايتعامونممناعجببالتالي،العربيةباللغة

علىدشتندوجدناهانبعدفاننا.منهكب!بربقدريتمتعصاحبناإ!بالاكفانومحنايةمخدربانه-الحينذلكفي-"الفرعونيالتاريخ

،أرأدوبت،الاقدارعبث،طيبةكفاح"راجعابمأ06!اينايرعدد،اللبنانية"العلوم11مجلةراجع)1(

ابروحي!.اخنلتو!لورةلح!نيومىلم،شعاعمنملك"راجع)2(.المحسوية"النفحافة"مجلةاعدأدراجع)؟أ

ابريلعسد-الاداب-،،الفرغونيةفيالخطابفصل"!اجع)3(عسد!الاداب-شكريغالي-(،جديدمنفرعوت"راجع)13

0691سنة691.مارس
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ظريخي!ة0طواهرعينيهامامالمرئياتيحسدبصراحةيقولنجده،لكلماتهيتيمكمرجعالسياسيةالخطب

فيمابدورالسهبكان.مناقشتهايعنينينقطررةفهناك،ذلكومعوالحق"انساناي)لمجولهاخركلامانصدقانلنايمكنولا":عليها

ولون".الاسلامقثلالعربيةاللغةعرمواالمصريينانيؤكد)1(مضى!عليهاالتعليقمناكبرالجملةهذهان

انتشرت،الاسلاميالدينانتشرفلما"بال!رفليقول،بتواضععادوضعت،العربيةوا!صبغةالمنط!فيصبغتعنساالعروبةان"يقولثم

ناحيةمنواورلمينالعرببين،جديدمن-مرقئم."العربيةاللغةعربةالابدالىودمنت،الفراعينامجادكلالقديمالتاريخرفعلى

!لمميصرفيالاسلامنشرواالذينانتقولوالبديهات.بمصراتصالهمامنفرعونايبامجادلأ.شنرفالعربيةمصران..الثانيرمسيس

ألىارسلالذي،العاصبنعمروهوعربيرجليقوث!موكان،المرب."الثانيرمسيسالىامنتحب

فيالمعريوندخلفقد،تنتظرهكانتالتيبالمفاجأةالخطاببنعمرالمشوىاتضحبسما،"النشيطالجهل"هذادن!شالستوانا

!!الجزيةومانت،الاسلام.السيدهذابهيتحدثالئيالرهيب

اريدالتيالاساسيةوالفكرة.."قولههوالامرفيجداوالغريبيساهمبان،العالم،القاهرةحكومةفيهتناديالئيالوقتففي

فلالحا،جيشاإكونوالممصدخلواالذينالممسلمينانهياقولهاانالحكومةهذهميه4توجالذيالوقتوفي،النوبةاثارانقاذفي

البلدافرادهاستوطن،الجديدللدينالدكلاةمنجيشاكانوامابقدرفي.وجدتانامونغنعتوتعصالاعادةالدفيامتاحفالىصسخاتها

النلدوطبعوا،ألاقباطاخوانهـممعتالففيوعاشوالغتهمونشروا؟سفسيفاجأولعله.الكل!مهذاالاديبالاستاذيقولهذاـالوقت

يرصفاسطربعدهوبينما.."ضغطاكراهـاودونالعربيبطابعهماختارتفقد،جديدمنبعثتالثانيرمسيسعربةانيعرفحيئشديد

دخلومن،الجزيةدفعدينهعلىينقىانشاءقمن"قائلاحدلثالئيإ.المصريةالمصانعءاجامنكلربةلاول"رمسيس"اسم"لقاهرةحكومة

ولا(قتلالاشينرفضمنانيضيفانونسي)،عنهااعفىالاسلامكفرهمادام،نفسهمعجدامنطقيالاستاذااجدفاني،ذلكورغم

يكنلماذا:هواذنوسواني."للعررمنافالحلهذااناتقدبلغ،الىتاريخمنمازمنوفي،؟لارضمنبقعةفيالانسانج!بالحضارة

مقاليدمحلىالقبضلهتسنىفكيف،غازيافاتحاجيشاالاسلاميالجيشحضارةثمةكانان"مزرتبجحفيدديرانهحتى،المزعحالحدهذا

فيالدخولايسرها،اشياءثلاثةبين،البلأر(هليح!انهحش،السملطةمعالمفيالتشكيكهذافيصبح.."قيمثمةكانان"و،"وائار

التبشر؟جوشوسائلحقااهذه؟؟الاسلام)امنوايقولتراهولمذلك.الوحيدهدفههوللانسانالحضاريالتاريخ

الدينيوالتعصب،دينيةلانهاالنقطةهذهاثارةاودكنتماانني،وعباقرتهابطالهواستلهموا،عنهوتحدثوا،اولاالعربيمصربتاريخ

.تموتانلهاحان،جميعهاالطائفيةوالنعراتمنتبداوااناما،تشاعونكماالهولوابياخناتونعنتحدثوالم

هذهيتكلممنان"فهوللعروبةبهاتىالذيالجديدالتعريف؟ماوليغفر.."حيينامانحاربهالذيفهذاالمقدمةلتطمسوااووخرة

يسال(ننسى"ووجدانهاحاسيسهعنمعبرهواعتبرها،العربيةاللغةانسمايساتاريخاافهملافانني.بغبائيتسميتهيمكنماسيادتهلي

الحياةدي،واندمج"؟العدممنوالوجدانالاحاسيستنشأ)!ل:نفسهيقولحيناكمرذلكاتضحوربما.النحوهذاعلىبعضهعنمنفصلا

حضارتهاومقوماتوتقاليد!ابعاداتهاالعربيبالطابعانطبعتالتيالجديدةالفرسشخصيتهااذابلأالتيالقد/مةمصر:مصرانمصرانالحقيقة"

اولا،الانسانيوجودهبمقوماتعربيااضحى،الاصيرفكرهاوتراث..شخصيتها(لعروبةكونتاتيالجديدةومصر،والرومانواليونان

فهو.ثالثاالوطنيوجودهوبمقومات،ثانياالقوميوجودهوبمقومات،تابىبخانائنكلهآلمنطقةقتاريخ...*رضسوىاتصالبينهماوليس

عربريوهو،الامةتجاهعربيقوميوهو،لمالعاتجاهعربيانسانوتاريخ،*طلاقعلىبهعلاقةللعروبةليسمختلفمتنافرفديمتاديخ

حاجةفيهذاتعريفكانعزيزيياوصدقني..."الدولةتجاهوطنيجدإدتقسيم،لعمريوهذا."العربيهالامةتاريخهو،حبمحديخت

؟عطبنننيانتفما.فهمهيرمكتحتىالعربيةاللضةالىالترجمةالىسيادةمعولنن!ب.اعلالهفيالجر(ةعلىصاحبهاحسد،للتاريخ

حتى،الشعباو،الامةاو،القوميةلمعنىحاسماواضحاتحدباواحد،نصالعام(لتاريخفيليس"يقولحيثبعصدالىالعبقريرخالمؤ

ملالعربيةالجمهوريةانقولكهوحقافهمتهوما.مهـحاجتكنستطيعكياناودولةشخصية؟ليهاالم-لممبئذهابوقتلمصركانانهعلىيدل

فيجداتقدميةدولوجودللدرلة"رغمدلنعلىا،؟قتستورهافي.ننص5!"واضححضاري

ياتلمغوهنا."!(كولةمعيندينعلىتنصتزاللاوامريركااوروبا.اذا،ماحدالىالحضاريطريقهافيتتعثرالشعوبكانتواذ(

اسألك:فاننيوالا.النشيطبالجهـل!ولتيردعاءفيماالذروةصديقيوشخصيتهاالحضاريكيانهايمحولاهذاؤان،استعماراوبغزوابتليت

الدولان؟للدولهدينعلىدساتيرهافيتصالت!االتلقدميةالدولهيمنحضارةناحيةيملكلاباسرءالعالمبانالقولفيمكنوالا..التميزة

رجعية.واشدها،الناحيةمذهمنتخلفاالدولاعظمهيتعنيهاالتيعلىإبرماالرزءاصابها،جمبيعا*رضشعوبلان،واضحةانسانية

نظروجهةمنالدينترىالتيتلكفهل،فعلاالتقدميةالدولاما.والمستعمرينالغزاةايدي

بالبشر.علاقاتهافيالاديانتررمنازاءهاالدولهتملكلا،علميةالاستاذأثارها،بالموضوعتتصلجزئياتبضمع،ذلكبعدئا"لىثم

،فنقاطمبعثراحديثيجاءاو،استطردتؤ!كنتاذا،اعتذرواخيرآفغاني..الرأيفيهاابدىقدشريغاليألاستاذيكونانبغربدور

.مبعثرةنفسهاالبحثفيالمسيحيةاوممرفيالاسلامانتشارمشكلةابدايناقشلمشكزي

بابغلقةهوشكريغانيالاستاذعلىبعنفاخذهالئيالخطولعلينظرالتي،السماويةللاديانتتعصباكاءكلهاهذهلان.*ندلس

انحينئذفعليه،ماقضيةا"اراذاالكاتببينما،جانبهمنالمناقشةهذهوتجعل،التعصبمنتجرد.علميةزاويةمنشكزيغالياليها

..النهايةالىالميدانفييقفعدد-الاداب-إ(لهـحئعئالغرعونيةتدافععندما"راجع11(

صموئيلسعدشميعينجامعة-الادابكلية..691البراير
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1!ضيىالؤءلى-فىا"!ما-فىا!ثماكل

ولنلاحظ،القصديخطهالىباقتناعومستجيبة،بهمؤمنةالمجتمعأ

القبيحة،والظهوروالاذرعالوجهعنالكشفهيليستالمرأةحر/قىانهـصءاا!ثوصس"هـ!جى

بونباتاغنياتواخر،ميسونجيمسعناللرثرةهيوليست
محمرالدينمحييالادابلمرأسل

حيافىفيالمبثعاجلمنائذىلحردجعلمىلمياحياثكليإلأنعطانف!سهاهوالرجالا....يلاخرالجنسمشاكل

ش!ث!كلؤيهيملكمكانا.يدخلكانهالبيتيدخلالذي،الجبارالحاكم

تنظرانزوجهويمنع،نظيف!االصباجفيحذاءهويريد،انفهمنيتكلمالمرأةلمؤتمرتعدالتبمالتحضويةارلجنةاجتماعاتالقاهرةفبىاحتتمتء

العاملاتبالعضواتالمشركةوالالول.القادمسبتمبر15فييبداالذي

عليهاويحرم"..غيرهاحدعلى"تظهرانلهاويرفض،النافذةمن.زنجبار.السوفييتيالاتعاد.كور؟.لبنان.فلسطين:هي

)*(..لنفسهيبيحهما

كلص،نبالياا،لهندا،انيرا،يةلسمعودا،لصينا،ائرلجزا.نيسياندوا

!ط؟الرجار،،فرنساقنبلةعنا،ضخلفالذريالغباريصيبهل،السودان،المتحدةالمربيةالجمهورية،الحبشة،الكامرون،اقغانستان

والولاياتاليابانبينالمذلةالمثهإررالامنمعاهدةنصوصتنطبقلاهلعدن

عنالمؤتمريمئعاثنفل!اذآ؟!وحسمبالرجالعلىالا،الامريكية

وانقسمت،القادمللمؤتمرالفكريالخطلوضعالمناقثصاتويدأت

.؟اوضاالئساءتعيتهاالتيالحيويةالمشماكلهدهفيالخوص.الخاملالجامدوالثرق،الناهضالمتحررالشرقبينالنطروجهات

ومثقفاتهرميانفسهعويدالذيالكاتب(السباعييوسف)ان

تصحانللموتمريودالذىهوإ()5ادببةمجلةعلىواشرلى،ووا!االقوىتتزعماندولان،الجامدالثرقممبليمناناوالغريب

..-.الحياةمحبادةوالى،السملاموالى،اننحررالىالراميةالانبعاثية

العادلة،مطالمهنفىالكامنةدالثورةرضحينوان،(دادات)از4.
.....عصو؟لعربيةالجمورقيهماالدولتيناى؟التناقضلهذاتفشبرمنفهـل

الخلافاتمنيخوحلووحهالقادمللمؤتمويكوىا!سبحلفيايه-جاجصدت!هدوونهؤا!فماالثةثاودوله..و؟لهـخد،المنحذة

..والتعقيدات

اد.ايرانوهي،الفاخرةالعجمببة

لا..العوبيشرقنايا.شركط.ر!.بل..سبالحي؟يوسفط

تخبرلس!؟المسائلفي.المرأةنظروجهةعنتعبيراالموتمريكونانالدولتانارادت

والحفلات،الاحمروالصليبالهلالوجمعيات،والاقتصادير"الاجتماعية

الشعيية:لافنونرضافرقةو"ص،الجدبىةكالمرأة،الارستقراطيةالجمبباتتقيمهاالتيالئسائية

صالحفينتائجالىينتهيانبدلا،المتواصلالج!هـالمخلصانحفلاتبعضاقامةسوىشيئاتفعللاالتيألاخرىوالجمعيات،الصحة

المهننقابةمسرحعلىرضافرقةتقدم.القادموالجبلوالشعباكطنالهامسى(لحديثيدورثم،المالرجالبعضاليهاتدعوالكوكتيل

النايحدوتةعناوينتحملالشعبيةاللوحاتمنعدداالهندسيةوهـا...والمسلوفيالفقراءاجلمنذلككل..بيانوخافتبمصاحبة

.الوحدةرقصة.العرقوس.فدادينخصس.القفةحرامي.السحريموضوع،مالحظةفي/بمونواانيكفيهماذ.!المساكينهؤلاءحظاسعد

الاحد.ليلةفيالمجاذيب.ذكر.زيننبين.الب!لاصكفرفيالحب.!حظهماسعدما..الفراءوطبقة،السادةاذهانفينفير

.رمضانفانوس،واليابانوالصين،السوفييتيالا.لحادمئموبةالاخرالجانبفيوكان

تطويرمحاولةهيالفرقةهذهتقدمهاالتيماللوحاتفيوالفكرةلعدمبالاتباه،صدمتعندمااملهاخيبةعنالصبنمئدوبةعبرتوقد

اغنياتهمهمب،الحلدلابناءااوهـ"ادوحءنواتعبير،اررهـإةاررقعةومسالة،الوطنيالكفاحفيودورهاالسياسي!ة7ةالمرحقو!مسائلبحث

المسرحيالرقصانطبعايعرفوكلنا.وغرامياتهموسعاداتهم،ومشاكلهمضسدبكلفحناللاتياليابانياتالئسوةومسألة،الفلسطينياتاللاجئات

وتئدنمم،الرقعىوهو؟لرئيسيالخيطمعتشننركفيةفئوناوون..وامريكااليابانبينالمشتركالامنمعاهدة

م!نتهىالىالناظرتوصلالخصانعىمنحشدا،كأطارله،لت؟لففيهمشرهـلاالعالمنصفتملكالمرأةانلمعرفة،بعدالوقتيحنلمفهل

لارقصة.المتكاملالعصبمع،والاخلاقيؤالئفسيالفكريالاندماجهل؟.الحريممنيتجزألاجزءاالمرأةنعتبرحقازلناماوهل؟..معنا

الملوناتهذهفيوتبايناختلالايانايضاويعرف،ذلكيعرفكلناى!،المرأةيعاولونكانواحين،الجاهليةعقليةفيالانئعيشائئاصحيح

تنظر،ملابسىرتدي1عكدما:.إ؟لصغرىللشقيقتيافعل1ماذ)3(فيالاتنفعولا،منهافائدهلامخلوقةانهاوعلى،علويةمصيبةانها

فشاةكلان..الرج!البختيا:تقولثم،مرةكل،حرةفيلب1؟هداصحيحهل؟الاتشال

يخرجونانهم..الرجالالعدمد:كذلئ!تقول،العرب!ئيلثرقنانن؟الحر/إتببعفرلهاونسمحنتنا!ضفلماذا،صحيحاذلككانواذا

العربيةالبنتإن:نصيحاننجرؤذلكبعدفمهل.!ويعهـيشونويدخلونلهمانسمحولا،بالحجابونكلئها،الحريمالىقسرانعيد!الالماذا

رننسى.انه،.انها..ليدرالتقلالوضععلىتخرجانها..فاسدةللنساءوالعثمائيالعباسيالنظامئعيد!لماذا؟الطرقاتالىبالخروج

أما!ضثورتهابزلادةالانفعلل!بسجنهااننا-حكامهاالرجالنحن-!ىنفكر،العشرينالقرننهايةحتىدمئاما،شرقناالىاحرىمزة

نطالبولذلك،غكسيةنكسةالىاث.يفةثورتهاتتحولاننخئىانناد؟!اللحمومفرمه،كالبوتاجاز،منزليافصفاز(لتماالمراةان

.ذرةتنقصلاكاملةخقوقهابمهن!افبالعناصركلتكنلماذا،كاملاي!نانيستحيلالتطوران
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1!ضيىالؤطرر.في!ما-فىاالمخثماكل

العمدةبةيرقصمخلولىايتجعلانانغامهتستطيعسحريمزمارفيالقويةللابنية؟كتشافنافرصةيرخرقد،عكمميافعلرديعطينا

فيرقص،عليهويوقعمزماره(لفتىيخرج.فيثور،يرقصانيفاجثهما..للرقصة*خرىالملامح

تافهة،ن!حظكماالقصة..لاكنته؟لفتىعلاقةعنويرضى،العمدة.....-ء..

..:جملتهفيالمعنيالتكوينعلىالهامهللطحد!الصيلااعرصوسوف

كيتظهرالكوميديةوالروح،ساحرمجملهفيالاداءولكن،للغاية:الموسيقى-ا

نابةبةكليةتتجاهلهالفرقةانيبدوالذي،والواقعالحستغلب

بالفنونكيبرةدرايةلهمحترفقاصالىالفرقة3تعهدانالمفروض،الرقصاتبعضبينيوفقان،اسماعيلعلى)إ(اوولفحاول

ذاتها،حدفيهادفةتكونانلهايمكنصغيرةقصصا،ضع،الشعبيةفيلانغام4ضاعتحتى،وهناكهنامنيقبسفاخذ،المقدمةوالالحان

..ترنيمةاولاذنيةتافهعرضمجردتصبحانلاموفقينكاناوالاداءالتوافقان!يح.والتقطعالتشنتمنمحيط

:والامكافيتالموارد-دعبدمنالتواليةالسرقاتهدهفياللحنملامحضياعانبيد،للغاية

والارستقراجمبة،الوسطىالطبقةهوجمهورهاانبرغم،فقرةالفرقةلمجعكان،الشعبيةوألاغنيات،والسنباطي،وبشدروسيد،الوهاب

عا-قرشا63"الاوبراداراسعارتوازيالدخولاسعارانوبرغم..والت!ريمج(للااصالةبطابعاللوحات

الكورسافرادبعصواشعارة،فحممسرحتأجيرانالظاهرولكن"قرشاومحاولة،الالحان(قتباسفيالسرعةتجسب،بالطبعهووالمطلوب

بالملابسوالعناية،ادشقينمنالعددهذاكلوتسخر،الاذاد4منال!انبوضعالموسيقيين(ورلفينبعضيركلفانيمنعو!،تأليفها

بانلعترلىلجعلناهداكل..والضرائبالمرتباتعدا،والاضواءلفقرملاحظتنااكثر،معمضآريفيتكلفذلككانولماالمقعمة.اللوحةتوافق

الثقافةوزارةنطالب،ايضاو.بجعلنا.عنهفنغاضىالدخولاثمانارتفاع.!اصانجدالذلكنفردفسوف،الفرقة

اعالةتقدموان،عليهتشرفانلا،لفردي1المجهودهداترعىان

فالاعانة.كاهلهاعلىالملقاةالثقيلةالاعباءمواجهةمنلتتمكن،للفرقةالمحاولاتولولا.ومتكرر،للغايةمملالمقممةللموسيقىالعامالطابع

ناالفقرةللطبقةالسمماحومش!لة،المسرحتأجرمشكلةتحلسوف.مرةاملبخيبةالنظارةلاصيب،الفائقةوطواعيتهم،قصين1للرالقوية

ببروزتسمحوسوف،ا(قدمةالفولكلورية*عمالفيوذاتهاوجههاتجر:الديكور-ب

..منهالمعانىالفقرهذايقتلهالذيالديكورفن.للغايةمجبرةمسألةوهذه،ديكوربدوناللوحاتجميععرضست!

--عسى--!سمى-!سممسم-!سه---صم!سم----ت،المسرحوظ"ر،الئفسيالتأهيلجواللوحاتافقدالذيالسبب

ا،الازرىالستاراهتزازات،الشعورهذامنوزاد،للغايةمسرحيا

..ءا.فيحوادثهاتجريالادوارمعظم.الراقصينواجساديلايدوم!مسته

ويروثبمصر!شا!سسهلصغرمنظروجودآهميةمدىالفرقةبامرالقائمينعنغابفهل،؟لريف

..ليحاولا!ولىاللوحةمنمنظرفي؟الريفيةوالمنازلالتخيللبعض

تيدللمايعينلالماذا...بالحبالمركبايشعونرجالا)نتخي!يجعلناانالمخرج

حسنااديكلرايخلقانيرمكنهرسامايان.؟ذلكفيالخيالالديكور

.رابتابشراءاو،ذلدبفعلاثواتهاالفرقةتستكمللافلماذا..صغيربمبلغ

ثا"نجزءالحديثةومدارلسهالادبيالنقد5..1؟الازبكيةمسرحاو*وبرادارمنقديمينديكورين

ح!تيللدكتورالتاريخفيلبنان1....0

لاندروز-النفسىعلمفيالحثمظهـج75.يباعفالناظر.بالانض.؟حالناظرحىعلىفنالسيطرءهو؟دديكور

حبزءانارامتار!خ.016ولذلك،محترفونممثلونفوقهيمثلمسرحايدخلبانهعالما،تذكرة

ولبانسورياتاريخ15..1صفر،تجاوزاوخطواتفه،للخدممةوادراكهلاحساسيتهفييقبعفهو

اجزءل.المبسهطةألعلميةالكتبمجموعة.1801علىيدورماوبينبينهبطة1الرفتفقد،الاثرادهذافيهينميانيمكئه

.04كلية"لمسرح الحياةعحلةتدوركيف125

الاوسطانشرققصةالقافلة1.07:القصة-ح

جزءانالنفسبملمسا-أيأرين.16.االىموجهفالاهتمام،الاساسياللوحاتوهذاعيب،للقصةوجودلا

"د.1..و(لتثقيف؟لتطويرالىمنهاكروالغرابة*لتباسروالىالكوميديا

للعامينالوكلاءمنوسواهلإلكتمط!ذهتطداوالظاهو،ألاخننصاصاتموضوعهوللفرقةالرسسيالعيبانويب!دو

ا،و*ضاءةالرقصةوتنظيماللوحةبوضعبنفسهيقوم،رضامحمود؟ن

ببروت3؟هب.صالثقافةدار1.الملابستصميماتوعمل،ذلكتئفيذثم

ا،فتاةيحبريفيفتى:ديكبىرثون،غنائيبعرضتبدأ*ولىاللوحة

عاى:يحصلالقتى.العلاقةهذءعنراضغروهو،العمد"هو؟بوها
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يى!ىص1لؤطررافى!ماميال!ا!ف!تفنسما!ا

،جدبالتفكرضرورةهي،النظراليهانلفتاننودالتيوالمهمةالث!بابجماعاتاثدمنواحدةهي-ادخذهذهعلى-الفرقةولكن

الشبابمنلجانبذلكتتكفلوان،فولكلورياجميعهالريفبمسحالخدمةبان-فقطالان-نعتر!وليتنا،توفيقاواكثرها،جهدا

الغربيةوالواحاتوالنوبةوالصعيدالمزروعةالارضتجوبالدارسيناننرافاو،ايتفرغطلمباتتنتظرلا،والوطنللشعبالجادةالمخلصة

منمجموعةكليصحبانعلى،لذنسجيلاجهزةحاملة،والنمرقيةالظروفكافةوبرءم،مسئوولياتهامنبوحيتعملانما،الثقافةوزارة

الاغنياتلاصولوم!حققامراجعايعمل،عليهيعتمدمؤرخ،اللجانوفنانا"،واعيانسابا:رضانجمحمودحرارةفينرحباننا..المعوقة

والاقسام،التاريخقسمفيالادابكليةلطلبةويمكن،ونصوصها...ومخلصا

وظائفعلىالمفلالانكبابهذابدل،ذلكفييساهمواانالاخرى:فولكلورياالرب!فمسمح

النتائجان.فتهدلةكروثنذويو.جهاءافنديةيموتونحيث،الكتبةالخاصةالموسيقيةارضهاولها،اغنيانهالهامصرريففيقرية"كل

تحصى:ممااكمركونانيمكنالدرامسيالاحسماسىاساسهبالنغمالمصريةالارضغنى.وحدهابها

للمستقبل.قويةوموسيقيةواسطوريةثقافيةارضيةتكوين-1،الفراعنةتوريةبدىبدأت،عديدة،اجيالمنذالتابىبخيةبالفجيعة

العظيمة.المعالمهذهبطمسللزمنالسماحعدم-2الانراكسكلالمخؤبةبالفظاعةوانتهت،الدهورطولعلىمستمرةوظلت

وتلقاخميتها.اصولهافيالشعبيةبالاحاسيس،الان،الاغتناء-3اور!ةضروحيدأالريفكان.للاقطاعالشائنةوالخياثات،والانهـليز

ودرأستها.الشعبيةالاغنية.نطو.برامكانية-(..حداقصىالىذليلا،المقدرةضعيف،والحكام

السياسيةالناحيتينمنعتملاالمصريالشسبتار-بخكنابة-5والثقشقةالضويريملك،والقمروالنجومالس!اءيملككانولكنه

والابخماعية.واختر؟..والحياةوالحبوالغروبالليليملك،والندىوالذبول

الفواجعهذءبدل،الاصيلبالواقعوالتلفزيونالاذاعةاغناء-6ذبتشفاهبهاتترنممعذبةبكلمات،الحزينةالبطيئةا!غنية

اليهاالاستماعالىنضطرالتيالمصفمة..!لمو!ها

والنوبة،والصحراءالريففيالشعبيةالفنونبينالمقارنة-7

ارضفيتمارسهكانتالتيالجماعبموالقتلوالتحاهل(لعزلةاثرلسانجيلينوفي،تحالظولا!تبلاالتي!لحدبهدءيموجكلهالريف

.شظاهرةيعرفجيلمعفنجاوبةاحرىاغنياتوتنشما،كليةتحتفياثنين

السابقة.القوىمصر..نفسهالتطوريعرفولا،التطور

(لقادمة،الابياتمثلتكنب،عبقريةلامهـانياتابدانريدلانحنلا

ارباعثلاثةيكنبهماكافةمنسحراواشد،واعظماروعهيالتي

ويجوبون،وفرجيلدانتيخلفاءانفسهـميظنونالذين"..المجانين"

وعنافريقياعنقصائداذنهفييصبونمستمععنبحثاقاتا

الا!اسفيلانهم،!ةيجهلونهاالتيالقضاياهذه...وعنلولطركعربإ*رخينعن!رإسح!ات

،ويموتيندثرانارشعرلهذانريدلانحن،اقول.!مهـحترفونجهلة

والتسجيلالوصفودقةالصفاءلاحظوا.تسجيلهعنيمنعناجهلنالاق

ناثونماتالني،المهـجهولالناظمعبقريةالىوتنبهوا،والخيالألعربريةباللغةالكتابهذامثليصدرمرةلاول

اسمه:يعطينا

قلبيفيوالموج،علاالموجفيهالبحراضبجةالى"ونقل-مارغوليوثالمستنترقكتبه

الزينوث!ر،صلىنبيتربةوبسر

مسكينالغريبلما،البلد!بنوالعشقنصارحيمالدكتوو

..توبةسلامياسلامساسلام

..النوبةديمناتوبراحخ!ص

ق.ل-.ء2صفح!ة175

راحمعاكمحبي،لحلبرايحينيا

تفاحالعنبفوق،العنبمحملينيا

عاعدىسلبىدتفآلرتاح.حسيننعد!ياكلمينرونلج!دخو!بماالثقافةدار-الناشرمني!ب

توبةياسلامسلامياسلامبس-3(5ص.دن

النوبةديمناتوبراحخلاص

*

الخيلراكبينياالجبلطالعينياسح!
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يىا!طتلؤطررا-فى.لمخماصفىاصلم!ثطا

والج!،تبالحكومةالاتصالىمهمتهاالندوةاعضاءمنلجنةتكوين-4العينكحيلاسمرجدععيمقنثبى

الابو؟بوفتحالادبيا!نتاجلنشروالخارجالداخلفي(لاخرىالادبيةياليلالهوافييغنيشالهطرف

السودانيين.الادباءاماموغرهاالاذاعةفيفينالمحبايببيتبيسالالتانيوالطرف

هيالحكومةداخلمؤسسةقيامالئدوةاقترحتالاجتماعنهايةوفيتوبةسلامياسلامياسلام

.والفنونالادابلرعايةالاختصاصجهة..النوبةديمناتوبراحخلاصد

ظتانبعدوذلك91ع3ديسمبرفيرسميةبصورةالندوةتألس!ت

مجموعةلدىالندوةفكرةظهرتوقد..التكوينطورفيعامينمدى،الياسمينعيط،الجنينةبابدخلت

عبداللهالاستاذبمنزلالصدفةبمحضتجتمعكأنت..ا!ءدقاءالادباءمنعينياقالوالوردا!صوا!بىن

،العامالادبيبالنشاطتهتمالمجموعةهدهوكانت.لرمانبأمالامينحامد..ا!كين!ر!ا!قىاور-حوااو!بةال

ومن.التقواكلمامناقشاتاعضائهابينتدوروكانت،فبيهوتشارك

يكونوااني!شطيعواحتىالادباءلهؤلاءالمنظمالتجمعفكرةنش!اتهنامؤلفاتفيوتبقى،الشعرهذاايموت؟سحؤااشدابياتاأرأيتلم

مروربعدذلكلهمتموقد.بالسودانالادبمبدانفيموجهـةقوة..؟اواحد.بمليممغفللايرثتر/ها،وقصائدوقصائدفصائد،لهالاحصر

المستمر.والانتاجالجادالعملمنسنواتم!حمدالدينمحييالقاهرة

جلسداات-الام!لنحامدعبداللهرئيسهابدار-تعقدالندوةوبدأت.-

ء،دومنونئقدلاعضنا..كلف!!دبلي!هاافاجةديكلظمإنمنإبولوانهـفىا-أ

فيهـاتدووالاجضهاعاتهذهانك!ا.النشرالىصاحبهبهيتقدمثم

و!!الودانفيوالثقافةالادبشؤونمنللكيمعامةمناقشاتوافيمحمودحامدالادابلمراسل

الصعففيا!جشماعات!ذهت!ئجوتشر.الاخرىالعربيةالبلدان((السودإليا!دبمتنطكل))

كتاباتهم.فيالاعضاءبهاويتأثر

ا!نديةفي!خرحينمنتقامالتيوالندواتالمحافراتايرضاوهناك"المساء"جرإ،تةميالرحمنعبدجيلي(لمممودانيالاديبكتب

الفكررجال،فيهاويشمتركا!اطنينجمهورويحضرها،العامةوالمكنباتوانعزالبيةالسودازييناركتاباصابالذيالركودعنمق!القاهرية

.الادبواساتذهبرئاسةالادبيةالمندوةتبنتوقد..العربيالادبعنالسوداننالادب

باسمهاكتبثلاثغرتصدرلمفالندوةوالئشرالطباعةمجالفياماتناقشاجتماعالىفدكلت،الموضوعهذاالامينحامدعبداللهالاستاذ

عثمانللقصصي5491عامفيصدرتقصيرةقصصيةمجموعة:اولاهيبينالصلاتلتوطيدالوسا!للواجدى،السودانيالادبمشاكلفيه

.نورءلمي..العربيةالبلادفيوالادباءالسودايخبينالادباء

،الئدوةاعضاءتاليفمنواقاص!يصواشعاردراساتمجموعة:ثانياالحالهالراهنةعنفتحدث،الامينحامدللهعبداالاستاذالموضوعوقدم

"الونوةمنقطوفط"بعنوان5691عامصدرتنشردونتحولكثيرةعقباتمنا!دباءيلاقبيهوما،السودا؟يللادب

الخليفةحسنمباركللشعاعرالحديثالشعرمنديوان:ثالثاوقلة،؟لنشرصعوبة،العقباتهذهومن..الادبوازدهارانتاجهم

الماضي.ينايرفيصدروقدمنا!هـديد!حراجت!ملوإحدةنشردارهناكليسىاد،*مكانيات

وقدبمفردهكلالندوةاعضاءاصدرهاالكتبمنمجموعةوهناكءلمىينعكشادبيةمحليةصحفتوجدلاوانهكما.المغمورةالم،لفات

فهوالطيعيئتظرللندوةانتاجاخراما.تستطيعبماالندوةشجعتهـآوهذا(لسيارةبعضالصحفاستثنينااذااللالم-ا!دبيالنعتعاطصفحاتها

فترةويمثل"السودالىالشعبيالشعر"منمجموعةيحويكبركتابالعزلةذلكعننجموقد..يكنب"ماكليشوعبلاضببقمجال

التاريح.فيطويلة..الاخرىالعربيةالبلادفىا!دباءعنهايتحدثالتيوالانفمالية

هيوانماخاصاتيارااومعيناادبيامذهباتمثللاالادبيةوالندوةانوبعد،السودانادباءمنكبرعددفيهاشتركطويلنقاشوبعد

بعبءتقوموالئدوة،وا!.لجاهاتالادبيةالتياراتكلفيهاتلتقيحلبةالقراراتالىالاجتماعتوصل-جوانبهجميع"نالامرالمجتمعونتدارس

حريةفيتتدخلاندون؟لادبلخدمةواحدصعيدفيالادباءتجميع:التالية

اديب.ايالسودانيالادبوربط،الادبيةالندوةبواسطةبالخارجالاتصال-ا

،الادبكيانلتدثيمالسودانيةبالحكومةا!لصالالندوةبدأتوقد.العربو*دباءالسودانيين*دباءبينالصلاتوتدمميمالعربيبا!دب

وبينبيننابدأتقدالاتصالاتانكما.زش!اطهمفيالادباءومساعدةوتقديرمالادبيالنشاطلتشجيعبالحكومةالهـداخلفيالاتمال-2

هناكو*ذاعةالبشرومؤسمعات،العربيةالبلادفىالادباءاخواننا.نطاقاوسععلىونشرءالسوداني/ا!دبلانعاشالمساعداتجميع

.ونشرهالسودانيبالادبلاتعريفتقوم-عامةالسودانفيالادبلرعايةسوداني!ةم!جلةائشاء-3

وافيمحمودحامدالخرطوم-..!دبيةالندوةبامدارها

72



1!ضيىالؤءلى-فىا"!ما-فىا!ثماكل

ولنلاحظ،القصديخطهالىباقتناعومستجيبة،بهمؤمنةالمجتمعأ

القبيحة،والظهوروالاذرعالوجهعنالكشفهيليستالمرأةحر/قىانهـصءاا!ثوصس"هـ!جى

بونباتاغنياتواخر،ميسونجيمسعناللرثرةهيوليست
محمرالدينمحييالادابلمرأسل

حيافىفيالمبثعاجلمنائذىلحردجعلمىلمياحياثكليإلأنعطانف!سهاهوالرجالا....يلاخرالجنسمشاكل

ش!ث!كلؤيهيملكمكانا.يدخلكانهالبيتيدخلالذي،الجبارالحاكم

تنظرانزوجهويمنع،نظيف!االصباجفيحذاءهويريد،انفهمنيتكلمالمرأةلمؤتمرتعدالتبمالتحضويةارلجنةاجتماعاتالقاهرةفبىاحتتمتء

العاملاتبالعضواتالمشركةوالالول.القادمسبتمبر15فييبداالذي

عليهاويحرم"..غيرهاحدعلى"تظهرانلهاويرفض،النافذةمن.زنجبار.السوفييتيالاتعاد.كور؟.لبنان.فلسطين:هي

)*(..لنفسهيبيحهما

كلص،نبالياا،لهندا،انيرا،يةلسمعودا،لصينا،ائرلجزا.نيسياندوا

!ط؟الرجار،،فرنساقنبلةعنا،ضخلفالذريالغباريصيبهل،السودان،المتحدةالمربيةالجمهورية،الحبشة،الكامرون،اقغانستان

والولاياتاليابانبينالمذلةالمثهإررالامنمعاهدةنصوصتنطبقلاهلعدن

عنالمؤتمريمئعاثنفل!اذآ؟!وحسمبالرجالعلىالا،الامريكية

وانقسمت،القادمللمؤتمرالفكريالخطلوضعالمناقثصاتويدأت

.؟اوضاالئساءتعيتهاالتيالحيويةالمشماكلهدهفيالخوص.الخاملالجامدوالثرق،الناهضالمتحررالشرقبينالنطروجهات

ومثقفاتهرميانفسهعويدالذيالكاتب(السباعييوسف)ان

تصحانللموتمريودالذىهوإ()5ادببةمجلةعلىواشرلى،ووا!االقوىتتزعماندولان،الجامدالثرقممبليمناناوالغريب

..-.الحياةمحبادةوالى،السملاموالى،اننحررالىالراميةالانبعاثية

العادلة،مطالمهنفىالكامنةدالثورةرضحينوان،(دادات)از4.
.....عصو؟لعربيةالجمورقيهماالدولتيناى؟التناقضلهذاتفشبرمنفهـل

الخلافاتمنيخوحلووحهالقادمللمؤتمويكوىا!سبحلفيايه-جاجصدت!هدوونهؤا!فماالثةثاودوله..و؟لهـخد،المنحذة

..والتعقيدات

اد.ايرانوهي،الفاخرةالعجمببة

لا..العوبيشرقنايا.شركط.ر!.بل..سبالحي؟يوسفط

تخبرلس!؟المسائلفي.المرأةنظروجهةعنتعبيراالموتمريكونانالدولتانارادت

والحفلات،الاحمروالصليبالهلالوجمعيات،والاقتصادير"الاجتماعية

الشعيية:لافنونرضافرقةو"ص،الجدبىةكالمرأة،الارستقراطيةالجمبباتتقيمهاالتيالئسائية

صالحفينتائجالىينتهيانبدلا،المتواصلالج!هـالمخلصانحفلاتبعضاقامةسوىشيئاتفعللاالتيألاخرىوالجمعيات،الصحة

المهننقابةمسرحعلىرضافرقةتقدم.القادموالجبلوالشعباكطنالهامسى(لحديثيدورثم،المالرجالبعضاليهاتدعوالكوكتيل

النايحدوتةعناوينتحملالشعبيةاللوحاتمنعدداالهندسيةوهـا...والمسلوفيالفقراءاجلمنذلككل..بيانوخافتبمصاحبة

.الوحدةرقصة.العرقوس.فدادينخصس.القفةحرامي.السحريموضوع،مالحظةفي/بمونواانيكفيهماذ.!المساكينهؤلاءحظاسعد

الاحد.ليلةفيالمجاذيب.ذكر.زيننبين.الب!لاصكفرفيالحب.!حظهماسعدما..الفراءوطبقة،السادةاذهانفينفير

.رمضانفانوس،واليابانوالصين،السوفييتيالا.لحادمئموبةالاخرالجانبفيوكان

تطويرمحاولةهيالفرقةهذهتقدمهاالتيماللوحاتفيوالفكرةلعدمبالاتباه،صدمتعندمااملهاخيبةعنالصبنمئدوبةعبرتوقد

اغنياتهمهمب،الحلدلابناءااوهـ"ادوحءنواتعبير،اررهـإةاررقعةومسالة،الوطنيالكفاحفيودورهاالسياسي!ة7ةالمرحقو!مسائلبحث

المسرحيالرقصانطبعايعرفوكلنا.وغرامياتهموسعاداتهم،ومشاكلهمضسدبكلفحناللاتياليابانياتالئسوةومسألة،الفلسطينياتاللاجئات

وتئدنمم،الرقعىوهو؟لرئيسيالخيطمعتشننركفيةفئوناوون..وامريكااليابانبينالمشتركالامنمعاهدة

م!نتهىالىالناظرتوصلالخصانعىمنحشدا،كأطارله،لت؟لففيهمشرهـلاالعالمنصفتملكالمرأةانلمعرفة،بعدالوقتيحنلمفهل

لارقصة.المتكاملالعصبمع،والاخلاقيؤالئفسيالفكريالاندماجهل؟.الحريممنيتجزألاجزءاالمرأةنعتبرحقازلناماوهل؟..معنا

الملوناتهذهفيوتبايناختلالايانايضاويعرف،ذلكيعرفكلناى!،المرأةيعاولونكانواحين،الجاهليةعقليةفيالانئعيشائئاصحيح

تنظر،ملابسىرتدي1عكدما:.إ؟لصغرىللشقيقتيافعل1ماذ)3(فيالاتنفعولا،منهافائدهلامخلوقةانهاوعلى،علويةمصيبةانها

فشاةكلان..الرج!البختيا:تقولثم،مرةكل،حرةفيلب1؟هداصحيحهل؟الاتشال

يخرجونانهم..الرجالالعدمد:كذلئ!تقول،العرب!ئيلثرقنانن؟الحر/إتببعفرلهاونسمحنتنا!ضفلماذا،صحيحاذلككانواذا

العربيةالبنتإن:نصيحاننجرؤذلكبعدفمهل.!ويعهـيشونويدخلونلهمانسمحولا،بالحجابونكلئها،الحريمالىقسرانعيد!الالماذا

رننسى.انه،.انها..ليدرالتقلالوضععلىتخرجانها..فاسدةللنساءوالعثمائيالعباسيالنظامئعيد!لماذا؟الطرقاتالىبالخروج

أما!ضثورتهابزلادةالانفعلل!بسجنهااننا-حكامهاالرجالنحن-!ىنفكر،العشرينالقرننهايةحتىدمئاما،شرقناالىاحرىمزة

نطالبولذلك،غكسيةنكسةالىاث.يفةثورتهاتتحولاننخئىانناد؟!اللحمومفرمه،كالبوتاجاز،منزليافصفاز(لتماالمراةان

.ذرةتنقصلاكاملةخقوقهابمهن!افبالعناصركلتكنلماذا،كاملاي!نانيستحيلالتطوران
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1!ضيىالؤطرر.في!ما-فىاالمخثماكل

العمدةبةيرقصمخلولىايتجعلانانغامهتستطيعسحريمزمارفيالقويةللابنية؟كتشافنافرصةيرخرقد،عكمميافعلرديعطينا

فيرقص،عليهويوقعمزماره(لفتىيخرج.فيثور،يرقصانيفاجثهما..للرقصة*خرىالملامح

تافهة،ن!حظكماالقصة..لاكنته؟لفتىعلاقةعنويرضى،العمدة.....-ء..

..:جملتهفيالمعنيالتكوينعلىالهامهللطحد!الصيلااعرصوسوف

كيتظهرالكوميديةوالروح،ساحرمجملهفيالاداءولكن،للغاية:الموسيقى-ا

نابةبةكليةتتجاهلهالفرقةانيبدوالذي،والواقعالحستغلب

بالفنونكيبرةدرايةلهمحترفقاصالىالفرقة3تعهدانالمفروض،الرقصاتبعضبينيوفقان،اسماعيلعلى)إ(اوولفحاول

ذاتها،حدفيهادفةتكونانلهايمكنصغيرةقصصا،ضع،الشعبيةفيلانغام4ضاعتحتى،وهناكهنامنيقبسفاخذ،المقدمةوالالحان

..ترنيمةاولاذنيةتافهعرضمجردتصبحانلاموفقينكاناوالاداءالتوافقان!يح.والتقطعالتشنتمنمحيط

:والامكافيتالموارد-دعبدمنالتواليةالسرقاتهدهفياللحنملامحضياعانبيد،للغاية

والارستقراجمبة،الوسطىالطبقةهوجمهورهاانبرغم،فقرةالفرقةلمجعكان،الشعبيةوألاغنيات،والسنباطي،وبشدروسيد،الوهاب

عا-قرشا63"الاوبراداراسعارتوازيالدخولاسعارانوبرغم..والت!ريمج(للااصالةبطابعاللوحات

الكورسافرادبعصواشعارة،فحممسرحتأجيرانالظاهرولكن"قرشاومحاولة،الالحان(قتباسفيالسرعةتجسب،بالطبعهووالمطلوب

بالملابسوالعناية،ادشقينمنالعددهذاكلوتسخر،الاذاد4منال!انبوضعالموسيقيين(ورلفينبعضيركلفانيمنعو!،تأليفها

بانلعترلىلجعلناهداكل..والضرائبالمرتباتعدا،والاضواءلفقرملاحظتنااكثر،معمضآريفيتكلفذلككانولماالمقعمة.اللوحةتوافق

الثقافةوزارةنطالب،ايضاو.بجعلنا.عنهفنغاضىالدخولاثمانارتفاع.!اصانجدالذلكنفردفسوف،الفرقة

اعالةتقدموان،عليهتشرفانلا،لفردي1المجهودهداترعىان

فالاعانة.كاهلهاعلىالملقاةالثقيلةالاعباءمواجهةمنلتتمكن،للفرقةالمحاولاتولولا.ومتكرر،للغايةمملالمقممةللموسيقىالعامالطابع

ناالفقرةللطبقةالسمماحومش!لة،المسرحتأجرمشكلةتحلسوف.مرةاملبخيبةالنظارةلاصيب،الفائقةوطواعيتهم،قصين1للرالقوية

ببروزتسمحوسوف،ا(قدمةالفولكلورية*عمالفيوذاتهاوجههاتجر:الديكور-ب

..منهالمعانىالفقرهذايقتلهالذيالديكورفن.للغايةمجبرةمسألةوهذه،ديكوربدوناللوحاتجميععرضست!

--عسى--!سمى-!سممسم-!سه---صم!سم----ت،المسرحوظ"ر،الئفسيالتأهيلجواللوحاتافقدالذيالسبب

ا،الازرىالستاراهتزازات،الشعورهذامنوزاد،للغايةمسرحيا

..ءا.فيحوادثهاتجريالادوارمعظم.الراقصينواجساديلايدوم!مسته

ويروثبمصر!شا!سسهلصغرمنظروجودآهميةمدىالفرقةبامرالقائمينعنغابفهل،؟لريف

..ليحاولا!ولىاللوحةمنمنظرفي؟الريفيةوالمنازلالتخيللبعض

تيدللمايعينلالماذا...بالحبالمركبايشعونرجالا)نتخي!يجعلناانالمخرج

حسنااديكلرايخلقانيرمكنهرسامايان.؟ذلكفيالخيالالديكور

.رابتابشراءاو،ذلدبفعلاثواتهاالفرقةتستكمللافلماذا..صغيربمبلغ

ثا"نجزءالحديثةومدارلسهالادبيالنقد5..1؟الازبكيةمسرحاو*وبرادارمنقديمينديكورين

ح!تيللدكتورالتاريخفيلبنان1....0

لاندروز-النفسىعلمفيالحثمظهـج75.يباعفالناظر.بالانض.؟حالناظرحىعلىفنالسيطرءهو؟دديكور

حبزءانارامتار!خ.016ولذلك،محترفونممثلونفوقهيمثلمسرحايدخلبانهعالما،تذكرة

ولبانسورياتاريخ15..1صفر،تجاوزاوخطواتفه،للخدممةوادراكهلاحساسيتهفييقبعفهو

اجزءل.المبسهطةألعلميةالكتبمجموعة.1801علىيدورماوبينبينهبطة1الرفتفقد،الاثرادهذافيهينميانيمكئه

.04كلية"لمسرح الحياةعحلةتدوركيف125

الاوسطانشرققصةالقافلة1.07:القصة-ح

جزءانالنفسبملمسا-أيأرين.16.االىموجهفالاهتمام،الاساسياللوحاتوهذاعيب،للقصةوجودلا

"د.1..و(لتثقيف؟لتطويرالىمنهاكروالغرابة*لتباسروالىالكوميديا

للعامينالوكلاءمنوسواهلإلكتمط!ذهتطداوالظاهو،ألاخننصاصاتموضوعهوللفرقةالرسسيالعيبانويب!دو

ا،و*ضاءةالرقصةوتنظيماللوحةبوضعبنفسهيقوم،رضامحمود؟ن

ببروت3؟هب.صالثقافةدار1.الملابستصميماتوعمل،ذلكتئفيذثم

ا،فتاةيحبريفيفتى:ديكبىرثون،غنائيبعرضتبدأ*ولىاللوحة

عاى:يحصلالقتى.العلاقةهذءعنراضغروهو،العمد"هو؟بوها
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يى!ىص1لؤطررافى!ماميال!ا!ف!تفنسما!ا

،جدبالتفكرضرورةهي،النظراليهانلفتاننودالتيوالمهمةالث!بابجماعاتاثدمنواحدةهي-ادخذهذهعلى-الفرقةولكن

الشبابمنلجانبذلكتتكفلوان،فولكلورياجميعهالريفبمسحالخدمةبان-فقطالان-نعتر!وليتنا،توفيقاواكثرها،جهدا

الغربيةوالواحاتوالنوبةوالصعيدالمزروعةالارضتجوبالدارسيناننرافاو،ايتفرغطلمباتتنتظرلا،والوطنللشعبالجادةالمخلصة

منمجموعةكليصحبانعلى،لذنسجيلاجهزةحاملة،والنمرقيةالظروفكافةوبرءم،مسئوولياتهامنبوحيتعملانما،الثقافةوزارة

الاغنياتلاصولوم!حققامراجعايعمل،عليهيعتمدمؤرخ،اللجانوفنانا"،واعيانسابا:رضانجمحمودحرارةفينرحباننا..المعوقة

والاقسام،التاريخقسمفيالادابكليةلطلبةويمكن،ونصوصها...ومخلصا

وظائفعلىالمفلالانكبابهذابدل،ذلكفييساهمواانالاخرى:فولكلورياالرب!فمسمح

النتائجان.فتهدلةكروثنذويو.جهاءافنديةيموتونحيث،الكتبةالخاصةالموسيقيةارضهاولها،اغنيانهالهامصرريففيقرية"كل

تحصى:ممااكمركونانيمكنالدرامسيالاحسماسىاساسهبالنغمالمصريةالارضغنى.وحدهابها

للمستقبل.قويةوموسيقيةواسطوريةثقافيةارضيةتكوين-1،الفراعنةتوريةبدىبدأت،عديدة،اجيالمنذالتابىبخيةبالفجيعة

العظيمة.المعالمهذهبطمسللزمنالسماحعدم-2الانراكسكلالمخؤبةبالفظاعةوانتهت،الدهورطولعلىمستمرةوظلت

وتلقاخميتها.اصولهافيالشعبيةبالاحاسيس،الان،الاغتناء-3اور!ةضروحيدأالريفكان.للاقطاعالشائنةوالخياثات،والانهـليز

ودرأستها.الشعبيةالاغنية.نطو.برامكانية-(..حداقصىالىذليلا،المقدرةضعيف،والحكام

السياسيةالناحيتينمنعتملاالمصريالشسبتار-بخكنابة-5والثقشقةالضويريملك،والقمروالنجومالس!اءيملككانولكنه

والابخماعية.واختر؟..والحياةوالحبوالغروبالليليملك،والندىوالذبول

الفواجعهذءبدل،الاصيلبالواقعوالتلفزيونالاذاعةاغناء-6ذبتشفاهبهاتترنممعذبةبكلمات،الحزينةالبطيئةا!غنية

اليهاالاستماعالىنضطرالتيالمصفمة..!لمو!ها

والنوبة،والصحراءالريففيالشعبيةالفنونبينالمقارنة-7

ارضفيتمارسهكانتالتيالجماعبموالقتلوالتحاهل(لعزلةاثرلسانجيلينوفي،تحالظولا!تبلاالتي!لحدبهدءيموجكلهالريف

.شظاهرةيعرفجيلمعفنجاوبةاحرىاغنياتوتنشما،كليةتحتفياثنين

السابقة.القوىمصر..نفسهالتطوريعرفولا،التطور

(لقادمة،الابياتمثلتكنب،عبقريةلامهـانياتابدانريدلانحنلا

ارباعثلاثةيكنبهماكافةمنسحراواشد،واعظماروعهيالتي

ويجوبون،وفرجيلدانتيخلفاءانفسهـميظنونالذين"..المجانين"

وعنافريقياعنقصائداذنهفييصبونمستمععنبحثاقاتا

الا!اسفيلانهم،!ةيجهلونهاالتيالقضاياهذه...وعنلولطركعربإ*رخينعن!رإسح!ات

،ويموتيندثرانارشعرلهذانريدلانحن،اقول.!مهـحترفونجهلة

والتسجيلالوصفودقةالصفاءلاحظوا.تسجيلهعنيمنعناجهلنالاق

ناثونماتالني،المهـجهولالناظمعبقريةالىوتنبهوا،والخيالألعربريةباللغةالكتابهذامثليصدرمرةلاول

اسمه:يعطينا

قلبيفيوالموج،علاالموجفيهالبحراضبجةالى"ونقل-مارغوليوثالمستنترقكتبه

الزينوث!ر،صلىنبيتربةوبسر

مسكينالغريبلما،البلد!بنوالعشقنصارحيمالدكتوو

..توبةسلامياسلامساسلام

..النوبةديمناتوبراحخ!ص

ق.ل-.ء2صفح!ة175

راحمعاكمحبي،لحلبرايحينيا

تفاحالعنبفوق،العنبمحملينيا

عاعدىسلبىدتفآلرتاح.حسيننعد!ياكلمينرونلج!دخو!بماالثقافةدار-الناشرمني!ب

توبةياسلامسلامياسلامبس-3(5ص.دن

النوبةديمناتوبراحخلاص

*

الخيلراكبينياالجبلطالعينياسح!
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يىا!طتلؤطررا-فى.لمخماصفىاصلم!ثطا

والج!،تبالحكومةالاتصالىمهمتهاالندوةاعضاءمنلجنةتكوين-4العينكحيلاسمرجدععيمقنثبى

الابو؟بوفتحالادبيا!نتاجلنشروالخارجالداخلفي(لاخرىالادبيةياليلالهوافييغنيشالهطرف

السودانيين.الادباءاماموغرهاالاذاعةفيفينالمحبايببيتبيسالالتانيوالطرف

هيالحكومةداخلمؤسسةقيامالئدوةاقترحتالاجتماعنهايةوفيتوبةسلامياسلامياسلام

.والفنونالادابلرعايةالاختصاصجهة..النوبةديمناتوبراحخلاصد

ظتانبعدوذلك91ع3ديسمبرفيرسميةبصورةالندوةتألس!ت

مجموعةلدىالندوةفكرةظهرتوقد..التكوينطورفيعامينمدى،الياسمينعيط،الجنينةبابدخلت

عبداللهالاستاذبمنزلالصدفةبمحضتجتمعكأنت..ا!ءدقاءالادباءمنعينياقالوالوردا!صوا!بىن

،العامالادبيبالنشاطتهتمالمجموعةهدهوكانت.لرمانبأمالامينحامد..ا!كين!ر!ا!قىاور-حوااو!بةال

ومن.التقواكلمامناقشاتاعضائهابينتدوروكانت،فبيهوتشارك

يكونوااني!شطيعواحتىالادباءلهؤلاءالمنظمالتجمعفكرةنش!اتهنامؤلفاتفيوتبقى،الشعرهذاايموت؟سحؤااشدابياتاأرأيتلم

مروربعدذلكلهمتموقد.بالسودانالادبمبدانفيموجهـةقوة..؟اواحد.بمليممغفللايرثتر/ها،وقصائدوقصائدفصائد،لهالاحصر

المستمر.والانتاجالجادالعملمنسنواتم!حمدالدينمحييالقاهرة

جلسداات-الام!لنحامدعبداللهرئيسهابدار-تعقدالندوةوبدأت.-

ء،دومنونئقدلاعضنا..كلف!!دبلي!هاافاجةديكلظمإنمنإبولوانهـفىا-أ

فيهـاتدووالاجضهاعاتهذهانك!ا.النشرالىصاحبهبهيتقدمثم

و!!الودانفيوالثقافةالادبشؤونمنللكيمعامةمناقشاتوافيمحمودحامدالادابلمراسل

الصعففيا!جشماعات!ذهت!ئجوتشر.الاخرىالعربيةالبلدان((السودإليا!دبمتنطكل))

كتاباتهم.فيالاعضاءبهاويتأثر

ا!نديةفي!خرحينمنتقامالتيوالندواتالمحافراتايرضاوهناك"المساء"جرإ،تةميالرحمنعبدجيلي(لمممودانيالاديبكتب

الفكررجال،فيهاويشمتركا!اطنينجمهورويحضرها،العامةوالمكنباتوانعزالبيةالسودازييناركتاباصابالذيالركودعنمق!القاهرية

.الادبواساتذهبرئاسةالادبيةالمندوةتبنتوقد..العربيالادبعنالسوداننالادب

باسمهاكتبثلاثغرتصدرلمفالندوةوالئشرالطباعةمجالفياماتناقشاجتماعالىفدكلت،الموضوعهذاالامينحامدعبداللهالاستاذ

عثمانللقصصي5491عامفيصدرتقصيرةقصصيةمجموعة:اولاهيبينالصلاتلتوطيدالوسا!للواجدى،السودانيالادبمشاكلفيه

.نورءلمي..العربيةالبلادفيوالادباءالسودايخبينالادباء

،الئدوةاعضاءتاليفمنواقاص!يصواشعاردراساتمجموعة:ثانياالحالهالراهنةعنفتحدث،الامينحامدللهعبداالاستاذالموضوعوقدم

"الونوةمنقطوفط"بعنوان5691عامصدرتنشردونتحولكثيرةعقباتمنا!دباءيلاقبيهوما،السودا؟يللادب

الخليفةحسنمباركللشعاعرالحديثالشعرمنديوان:ثالثاوقلة،؟لنشرصعوبة،العقباتهذهومن..الادبوازدهارانتاجهم

الماضي.ينايرفيصدروقدمنا!هـديد!حراجت!ملوإحدةنشردارهناكليسىاد،*مكانيات

وقدبمفردهكلالندوةاعضاءاصدرهاالكتبمنمجموعةوهناكءلمىينعكشادبيةمحليةصحفتوجدلاوانهكما.المغمورةالم،لفات

فهوالطيعيئتظرللندوةانتاجاخراما.تستطيعبماالندوةشجعتهـآوهذا(لسيارةبعضالصحفاستثنينااذااللالم-ا!دبيالنعتعاطصفحاتها

فترةويمثل"السودالىالشعبيالشعر"منمجموعةيحويكبركتابالعزلةذلكعننجموقد..يكنب"ماكليشوعبلاضببقمجال

التاريح.فيطويلة..الاخرىالعربيةالبلادفىا!دباءعنهايتحدثالتيوالانفمالية

هيوانماخاصاتيارااومعيناادبيامذهباتمثللاالادبيةوالندوةانوبعد،السودانادباءمنكبرعددفيهاشتركطويلنقاشوبعد

بعبءتقوموالئدوة،وا!.لجاهاتالادبيةالتياراتكلفيهاتلتقيحلبةالقراراتالىالاجتماعتوصل-جوانبهجميع"نالامرالمجتمعونتدارس

حريةفيتتدخلاندون؟لادبلخدمةواحدصعيدفيالادباءتجميع:التالية

اديب.ايالسودانيالادبوربط،الادبيةالندوةبواسطةبالخارجالاتصال-ا

،الادبكيانلتدثيمالسودانيةبالحكومةا!لصالالندوةبدأتوقد.العربو*دباءالسودانيين*دباءبينالصلاتوتدمميمالعربيبا!دب

وبينبيننابدأتقدالاتصالاتانكما.زش!اطهمفيالادباءومساعدةوتقديرمالادبيالنشاطلتشجيعبالحكومةالهـداخلفيالاتمال-2

هناكو*ذاعةالبشرومؤسمعات،العربيةالبلادفىالادباءاخواننا.نطاقاوسععلىونشرءالسوداني/ا!دبلانعاشالمساعداتجميع

.ونشرهالسودانيبالادبلاتعريفتقوم-عامةالسودانفيالادبلرعايةسوداني!ةم!جلةائشاء-3

وافيمحمودحامدالخرطوم-..!دبيةالندوةبامدارها

72



!ءفيص.لبرلمحلااصهثدؤو

قوله:"صلاة"لقصيدتيادررصل!لالدتحورنقدفيجاءدهة!ماالا!أعداد
"صلاه"!صيدهحول

عنقولسهاو!هما:القصيدةهدهفينحويتينغلطتين!حظنااننا"

"..سقيناهوالصحيح"العمرندىاسقصئاء)ءالزهر

قولهفيالكرير!القرآنفيوردقد"اسقى"فعلانوالحقيقةابمسطت

ث،مخاتروالسيفيهاوجعلئا":(27ا!يةالمرسلات)سورةتعالى

فراتا"ماءواسقيناكمشوسةفارو!محفوظنجيب:الادباءمع

الاسمر""همزةجعليهوالثافيالضولانا!ريسسادركورواضافميلادبنمحجوبوالكوننعيمةميخائيل

همرةوهى"انالقفتخنقهالاسمروالشادع"قولىفيوصلهمزةطرايسبجورجالتعسةوالواقعيةادريىيوسف

...شكريغاليالعمرحصاد

البيت.انكسركذلكقرئتاذاقطعمحمودع.العزيزعبدمباركةصبحية

ناا!.كذلدالبيتكانلوالناقدمعاتفقوانا،صحيحوهدا(لثردفاريشبمدخو!،طو!ة

كنبتهوانما،المشكلهذأعلىالببتاكبلمفانا،هذاغيرالحقيقةعلوشىناجيقلببلام!دينةفيحجازياحم!

يلي:كمأيوسفعوادالمنعمعيدالعاطفيلشعروا3الصبورعبد

الغربانتم!هوالشارعغطالسنبيهترجمةهكساي!لدولى-العبقرية

القضبانتخنقه!سمروالنسرفيالمهزومونالابطال

صبحي.الدينمحيي"الحال!النبممنالعودة"
الثاليالبيتمنا!ولىوالكلمةا!ولالبيتاكلتالمطبعةانويبدوكنفانيغ!انار!زيمؤوصز..الحال!اربع

الائزالإومن.المئشوربلشكلواحدابيتاوظهـراالبيتانفنداخلمجاهدع.مجاهدالبث!ريةمنوموقفهاالفدمفة

ب!ن!يبيضاقومحينوجملاامات3انسىفقد،طبع!خطماهاريكونعىالسبطفاضل"المطر-يعودقى"

الكط!يشهيق.!صصوةاومقالةحيدومحمد"لحومهما!كلون"

،االاولاما.الئانبالخطأسببرضح:التحريررئيىتعليقصالحابوالقدوسعبدللقيرواني"الانتقادمسائل"

انخاعع،ا!يةفاتتنآكيفلانفسناونعجب،خطأليسبانهفنعتوفالشريفاطيباالقصيدةووحدةطباطباابن

للشاعر!ونعتذر،اللهفنستغفرقلبظهرءن،مانحفظجزال!ز.رعورعاحوءال!وذيةليمالتطفيالاخلا!

1!هم؟1لمؤء!د1هاذأميميقصلألد

خوريخليلبابل

ا!!ت!لصالصر!رليرتريزعلمصغداوا!ابوابراهيمصد.المعبدالىعودة
-هـصمطرعفيفيمحمدالحواكيراغايمن

شوشهفاروقيولدسيء

افىضاصما:اثر!صلوراضك!يمملصفايزالسعالوكذبةالصقيع
-سيولليسيرعجريه

البابفتححسنهشامولديالىاغنية

ثازيةجديدةطبعة-للقوميةمعنىتطوراالشريفالطيبالمهزومون

ألرزازنيف5ألدكتورعمر؟نمحمدسوداءامطار

فايغفستيفانامرأةحياةمنساعة4؟2النجميحسنالجنوبالىامخنية

تشيسمالنكاريل55!؟رقمالزنزانة3

تشيسمانكاريلالقضبانوراء(

فاغليريالمستثرقةتلليفألاسلامعندفاع75فضصى

جكيألبعلمنيرترجمة

هيوفيكتورألبحرعمال6اثر.بصىم.عايدةجديدهبطلة

مقصودفبسكاوألدكتورالعربيالجسارازمة7بدودعديالاطفالعيون

قؤأدزغلولسعدلجزأئرأ3ثوارمععشت8الشفقياللهعبدمحمد(مترجمةقصة)النمر

ولسونلكولن-ثانيةحديدغطبعة-اًللامنتمي!كرمسمير)"صرجمة(الميلادوحفلعيد؟دعرس

رلبعة-جديدةألجديدة-طبعةاعربيةأالحياةمعالم1.صفديعمام(!رجمة)الاميةلعن!

لرزازلمنيفللدكتور
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